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О П О В I С Т К А.
Красна словесность е непорочно одинъ изъ най- 

здібнійшихъ способівъ, до вдомашненя народнёі мови 
въ ті верстви, которі историчнімъ ХОДОМЪ вийшли по 
надъ уровень народу, а набираючись освіти відъ чу
жихъ, разомъ зъ нею переймали и чужиіі характеръ 
— особливо мову. Перенята зъ освітою мова ста- 
еться паче рідна; свічні люде обходиться нею ві 
всіхъ околичностяхъ и потребахъ товариського жптя, 
п нехтують свою рідну мову часто лишъ тому, що 
вона, не маючи великого письменного запасу, безъ 
якого въ нинішні часи образованіемъ людямъ обійтися 
годі, не такъ здібною, не такъ поважною, якъ чужа, 
імъ здаеться.

У нашоі образовано! верстви — всякъ ба- 
чить — е любовъ до рідноі мови, и уживане іі по- 
міжъ свічними Русинами ві всіхъ стосункахъ житя 
товариського більшае зъ кождимъ днемъ очевидно,— 
та не кінець на тімъ. Наша мова повинна ширшати 
не тільки міжъ тими, въ которихъ чужипецька освіта, 
хотя на якиіісь часъ відняла рідну мову, та не ві- 
дняла ще народнёі самовіжи; вона повинна вдомо- 
влятись помалу н въ тее товариство на нашій землі, 
которому историчніми судьбами вже ні руськоі мови 
ні руськоі народнёі самовіжи не осталося, щобъ 
якъ мовлявъ, не були

Ми все чужі въ свій родині, 
А чужина якъ дома въ насъ....

Щобъ тее довелось, треба доконче такихъ 
установъ, відъ якихъ би наша народна мова у насъ 
вбивалася въ силу, здібность и повагу. Объ цімъ 
то и думаютъ наші патріоти, и багато де-чого у 
насъ робиться,- іцоби тій трібі догодити. Одно изъ 
найважнійшихъ ділъ по сему предмету е руський 
народом театръ, де живе говорене слово, забавля-
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Чи знаете ви Пирятинъ ?
— Пирятинъ, надъ рікою Удаемъ, пові- 

товий городъ Полтавськоі Губерніі, підъ 50°. 
4', 31" широти; въ ёму 5,700 жителівъ, 5 
церковъ, 28 вітрогихъ млинівъ и 4 ярмарки; 
на ті приізжають купці зъ краснимъ товаромъ 
изъ сусіднихъ городівъ, а зъ Дону привозятъ 
рибу — говорить зъ друкованого школярь.

— Пирятинъ знаменитнй прихильностю до 
престола, каже письменний Украінець. Коли 
1708-го року Мазепа передайся Карлові XII, 
Пирятинці, підъ верховодствомъ хоробрихъ 
Свічокъ, відразили неприятеля, и не вважаючи 
на те, що Лохвиця , Лубни, Прилуки, и всі 
наоколишні городи були заняті Шведами, а 
не дальшъ, якъ сто верстъ, въ Ромцахъ, 
була головна кватиря Карла; — ні одинъ 
Шведъ, ні змінникъ не бувавъ у стінахъ 
Пирятина.

— Пирятинъ погане городеня! скликне 
сердито хтось - то , що случайно проізжавъ 
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черезъ сей городъ по шляху зъ Петербурга 
на Кавказъ: въ Пирятині всёго одна мурована 
церква зъ деревянный прибудованями безъ 
усякоі симетриі; вулиці широк!, пусті, боло- 
тяні, одинъ шурований дімъ,—поштова кон
тора, а решту стидно назвати домами; на 
поштовій станціі Жиди, а помістъ скрипав, наче 
чоботи двадцятилітнёго Франта; нема порядноі 
гостинниці!... Въ вині плавав красильне дерево 
дивовижнімн кусками, ледве не полінами; на 
биллярі сідають кури...

Згода, згода зъ усіми вами, навіть зъ 
паномъ проізжимъ; але чи знаете ви, що 
передъ кі.іькома віками Пирятинъ бувъ собі 
красивий, сіыьнип, богатий городъ въ нашій 
Гетьманщині? Широко и далеко роскинувсь-було 
по узгірю надъ Удаеиъ; скрізь блестіли хрести 
на церквахъ міжъ ёго темними, зеленими 
садами, шумні були ёго базари; на нихъ 
голосно греміли вольниі речі, брязкали ша— 
блюки и рябіли козацькі шапки и жупани; 
ляцькі купці привозили туди тонкі сукна и 
оксамити; ніжинський Грекъ захвалювавъ своі 
восточні товари: то блискавъ на сонці 
вістрбмъ кинджала. то обертавъ довгу ру- 
шницю , оковану срібломъ ; а міжъ - тимъ 
подальше вигривала скрипка, дзвеніли цим-
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бали, и захожий Запорожецъ гулявъ на-вири- 
сядки завзятуіцого танця, підіймаючи навкруги 
туманъ пилі; иподі, мовъ полоня, визначиться 
зъ туману ёго червоний жупанъ, иноді вигля- 
не диявольски-страшне обличе зъ повислими 
вуеами, зъ чорнимъ чубомъ, віючимъ на бри
тій голові. и впять усе щезало въ вихрі 
танця. Народъ плескавъ; голосний регітъ да
леко роздававсь по базару.... Було весело!..

Навіть самъ Удай, говорить предана, 
бувъ тоді ширший, глибшпй и повнійший; 
заність мочарівъ и болотъ, де теперъ повітові 
канцеляристи стріляють куликівъ та лисокъ, 
тоді шуміли п котились бистриі ФПЛІ; Удай, 
кажуть, такий бувъ тоді широкий літомъ, якъ 
теперъ весною підчасъ повновідя, — а въ по- 
вновідк старикъ Удай красивий: вінъ воскре- 
сае вкупі зъ природою, молодішае и кипитъ 
и хлиВДе Филями въ берігъ. новъ розгульний 
КОЗЭКЪ, - иа те згодитЬСЯ зо мною кождий 
Иирятинець.

Подія, що я роскажу, лучилась въ Пиря- 
тині і одівъ тому зъ - двісті, або й триста. 
,.^родъ бувъ на правому березі Удая підъ 
°Рою. На горі тягиулись довгимъ рядомъ ві- 

1раки и виднілп два невеличкі земляні засіки; 
тамъ день и нічъ стояли сторожеві козаки;
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въ осередку города, край самого берега ріки, 
бувъ замокъ, — кріпость, обведена високими 
валами; на валу стояли гармати, завше гото- 
ві привітать непропіенихъ гостей; въ кріпості 
ховано воонні наряди и була церква, де ле
жавъ військовий скарбъ и казна; въ часъ на- 
надівъ жителі зносили ту ди своі коштовності.

На супротивному березі Удая, въ дубо
вому гаю, стоявъ білий мурований дімъ. збу- 
дований на ляцький ладъ; сей дімъ принале— 
жавъ лубенському полковнику Ивану. Пре- 
данб не каже, якъ було на прізвище полко- 
вникові. а називас просто Иваномъ: р ми бу— 
демо називать ёго Иваномъ. Не вважаючи на 
те, шо Пирятинъ бувъ сотенний городъ, пол
ковникъ Иванъ дуже любивъ ёго, и часто, 
покидаючи своі Лубни, проводивъ літо въ 
пирятинськімъ загорбднімъ домі зъ молодень
кою дочкою Мариною.

Одноі весни полковникъ приіхавъ до Пи
рятина на сумовитий оорядъ, на похоронъ «ам*- 
кового протоерея. отця Якова. Всі козаки 
любили шанобного покійного старика: неразъ 
бувало вінъ являвся посередь нихъ, зъ хре- 
стомъ въ рукахъ, на замкові стіни, и, підъ 
стрілами Кримцівъ и кулями Ляхівъ, словами 
віри загрівавъ вояківъ, перевязувавъ раненихъ.
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сповідавъ умираючихъ. Всі плакали по отці- 
Якові, и прохали полковника, щобъ вінъ на
значивъ імъ въ Пирятині священникомъ, на 
місце покійного, сина ёго Олексія.

Синъ отця-Якова вчився въ Кикві. Пі- 
слали за нимъ гонця; та й отъ приіхавъ до 
Пирятина поповичъ Олексій, гарпий хлопець 
двадцятилітній.

— А! скаже догадливий читатель: гар
пий хлопець и молоденька дочка полковника , 

треба іхъ влюбити одно въ друге и зло- 
жити романъ. — Я не видумую романа, ні- 
чого не складаю, я росказую подію, якъ 
самъ іі чувъ; та коли ви вже й догадались, 
то перечити не стану. Справді, Олексій и 
дочка полковника полюбилися страсно, якъ 
сце въ іхні літа кохаються, горячо, якъ лю
де , що виросли підъ строгимъ доглядомъ , и 
тотові оддаться всею повнотою души пергао- 
ИУ потягові серия. Чимъ кріпше ви приду
шите порохъ , тимъ сильнішъ бу де вибухъ ; 
згадайте, що вони кохались першою любовю, 
11 позавидуйте імъ!

Де -які шановні люде, при с.іові „любовьа 
Р°блять дивну гримасу, неначе понюхали че- 
меРиЦі, або зачули-бъ про джуму та холе- 
РУ- Я сёго не второпаю. Не вже-жъ це
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изъ зависти, панство шановні люде ? Чого 
таіти, понижати. встидаться пайкращого, наЙ- 
вищого чувства ? Хотівъ би я знати . що спо— 
сібнішъ ушляхотяити , побудити чоловіка до 
веледушнійшихъ. некористлившихъ поступивъ, 
якъ не любовь ? А де-які ставлять іі въ 
одинъ рядъ зъ білою горячкою: де-які не 
встидаються кричати въ товаристві, що люблять 
пуделя, рущницю . коня , морожене , а ніякъ 
не признаються въ любві до подібного собі 
чоловіка иншого полу. Чи не зопсованость 
наша к сему причиною ? Де-які вважають 
проступкомъ павіть самъ поглядъ. кипений на 
жінку. поглядъ повенъ тихого, обожаючого 
чувства, якимъ есть дивоване красоті іі. А 
що ви подумали-бъ о товаристві, въ которо
му кождий боіться подивитися на зпгарокъ або 
на капелюхъ свого товарища, щобъ не ска
зали друі’і: стережіться, вінъ хоче вкрасти 
вашъ зигарокъ, вашъ капелюхъ!...

Часъ ишовъ. а поповичъ Олексій и не ду
мавъ о посвященіе: думки его були далеко відъ 
строгого стану: душа ёго носилась по чудному 
морю любовноі мріі: другій думці. другому чув
ству не було місця; всюдп вона, чарівниця. зт. 
своімп заворожливими чарами, томлющими тріво- 
гами и яснпмп кадіями... Иноді, бувало. сидить
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Олексій въ саду підъ черемхою, и читав Ци
церона : дарма увобразня хоче перенестись 
на многолюдний римський Форумъ. де такъ 
грізно, такъ самопадійно говорить великий 
ораторъ. Кругомъ тепло, свіжо, стілько ніги 
въ весняному воздусі; черемха тихесенько по- 
кивуе білими китицями свого пахущого цвіту; 
тисячи пчілъ, та иншихъ овадівъ, сідають. пе- 
релітують и жужать поміжъ цвіточкамн: за 
садомъ плещуться и ворчать тихі филі Удая 
и річній тростникъ патентуй привмну вспокій- 
нющу думу. Чудний аккордъ великоі музики- 
природи! Помалу хилилася книжка зъ рукъ 
молодого студента, и на велеліпний громовий 
початокъ Цицероновоі речи за дванадцять- 
таблиць: Егетапі отпев Іісеѣ, ііісат дпо(і 
кепвіо (хай дріжать всі. я скажу, що чув
ствую) , вінъ ледве чутно одвічавъ: итог. 
... и въ-слідъ за оцімъ словомъ думка ёго 
покидала піумний Римъ и неслась до Марини. 
И отъ вона, чудно-гарна, явилась супокійною, 
опустивши довгі рісниці; роскішне, неоказание 
чувство обожаня обвівав боязького хлопця: 
ввесь вікъ дививсь би на неі! ... Отъ вона 
Усміхнулася, отворила очи — и наче небо 
°творилося передъ Олексівмъ... Якъ відъ сон- 
Ця, зъ огнянихъ очей падали ёму на серце
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проміні жизни и восторгу... Чу дне впдіне!... 
Па—разъ воно й щезло; щось—таке легонько 
торкнуло по лицю Олексія... Дивиться: ввесь 
вінъ обсипаний квітками; гвоздики, левкоі, 
чорнобрівці котяться зъ него на землю; стари
ка-Цицерона прикрила повненька червона ма- 
ківка; зъ-боку чутно тихий сміхъ: изъ-за пло
та лукаво дивиться черноока. чорноволоса, ку
черява головка молодо! циганочки, Марининоі 
служниці, кланяеться и щезае, звучнимъ го
лосомъ проспівуючи знакому пісню:

Барвіночку зелененький,
Стелися низенько,
А тп, милиіі, чорнобрівпй . 
Прпсунься близенько !...

Майже кождого вечера, коли тихішавъ 
шумъ въ околицахъ Пирятина, и ясний місяць, 
впходячп на темно-сине небо, дивився въ Удай, 
тихо перепливавъ човенець передъ домомъ пол
ковника, а на ёму хтось співавъ пісні; голосъ 
співця томний, страсний, звучавъ, переливався, 
будивъ далеке ехо. и щезавъ помалу, завми- 
раючи въ далечині.

— Пе зле співан чоловікъ ' - скаже бува- 
ло полковникъ, покурюючи на рундуці люльку.

— Такъ-собП-одвічае Марина, спаленів- 
ши по уха, а міжъ-тимъ, прихилившися до
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точеного стовпка на рундуці, бажно слухае 
знакомі звуки,- слези восторгу блискають въ 
очахъ іі, и вона завидуе місяцеві, що вінъ 
зъ-висока ноже дивитися на співця и ласка
ти ёго своіми промінями. — Чому я не звіздоч- 
ка, думала Марина, коли падуща зірка коти- 
лася въ ту пору по небу:— я-бъ злетіла до 
него зъ- висока, горючи и сияючи любовю: 
я-бъ розсипалась передъ нимъ яркими искрами 
и освітила дорогу моему козакові ненаглядно
му ; его очи засвітилпсь би моімъ огнемъ — и 
вмерти було-бъ весело...

— Розспівалпся Пирятипці въ сегоднішню 
весну; всіхъ пісен^ и не переслухаешъ; по
ра спати! каже, бувало, полковникъ.

Марина Йшла въ свою світлицю, отворя
ла вікно. Одалеки ледве чутно розлягалися 
•звуки пісні: зъ послідпіми відголосками іі 
зливалась горяча молитва бідноі дівчпни про 
Олексія; пісні змовкали, — але довго ще Ма
рина стояла на колінахъ передъ образомъ 
Матери-Божоі, вкрапіенимъ квітчанимп вінка- 
ми, и молилася. Й плакала. сама не знаючи 
чого.



Міркуючи по теперішніхъ образованихъ, 
милихъ, привітливихъ полковникахъ, не можна 
зложити собі навіть приблизющого понята о 
полковнику украіньскімъ зъ часівъ Гетьманщи- 
ни. Въ ёму гуртувалася власть веенна и оби- 
вательська цілоі области ; вінъ бувъ и вовнний 
начальникъ и судя , и управець; вінъ безгра- 
ничне. безодповідне розпоряжався въ своімъ 
полку. Правда, ш,о право жнтя и смерти було 
закономъ віддане гетьманові; але нерідко пол
ковники шарпали се право и навіть самовільне 
тратили проступниківъ. Хто смівъ жалуватись 
на полковника? — Одягнені въ срібло и зо
лото, оздоблені клейнодами, знаками своеі вла
сти . окружені многолічною збройною дружи
ною , зъ азіятською пишностю являлись вони 
передъ народомъ — и городи и села хиля- 
лись. вважаючи іхъ военні доблесті и трепе-
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таючи передъ іхъ властю. Въ народі воёвни- 
чому, полудикому, инакше и бути не могло.

Не такъ-то давно одинъ якийсь князь 
діставъ по батькові, вельможі зъ катерининихъ 
часівъ. дідицтво въ далекій провинцій и при
давъ ту ди жити. Мені тралилось. проіздомъ 
черезъ ту провинцію, бути въ товаристві по- 
міщиківъ. сусідівъ князя, и я спитавъ іхъ, чи 
вони раді зъ нового сусіда?

— Нічого , каже одинъ: — та якби ви 
побачилп. що се за чоловікъ: маленький, не- 
видний : у насъ въ полку остатній зъ лівого 
крила бувъ показнійший: словно, якъ який пи
сарь : гріиіно и назвати: ваше сиятельство!

— Ніякоі поваги. сказавъ другий: — я 
прийшовъ-було до него. оттакъ, знаете, зъ 
ушанованемъ. ще й зъ-дури дворяньский мун
диръ натягнувъ и дворянськиЙ медаликъ при- 
вісивъ : думаю : отъ тутъ-то вийде въ орде
нахъ , въ стяжкахъ що и доброго слова зо 
мною заговорити не схоче. Самому смішно, 
якъ нагадаю! Вийшовъ вінъ. ласкаві панове, до 
мене, та и не вийшовъ. а вибігъ — очамъ не 
и*рю: въ сіренькій свитиночці. молоде хлопя, 
Радъ. каже, що маю честь познакомиться, и 
садить мене на диванъ . и руку стискае, бу- 
Цімъ прошець який; вірите, мені за него було
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встидно... Ні, вже, думаю, другий разъ не зло- 
вишъ; коли случиться, то и самъ вийду въ свиті. 
Шкода було мундиръ надягати . . . ій-богу!

— Та чи стоіть объ німъ говорили ! пе
ребивъ третій : — віиъ чоловікъ безъ всякоі 
політики, іздить на поле та и самъ доглядае 
робота, зъ ранку до вечера розмовляе зъ му
жиками , якъ простий чоловікъ. Чи се-бъ то 
княже діло?... Бачу, въ Нетербурзі бувъ вінъ 
посліднёю спицею въ колясці, житя не було, 
такъ и приіхавъ сюди. Дае-жъ Богъ такимъ лю
дямъ и богацтво и високі степені!...

И багато ще подібпихъ речей говорили 
о молодімъ князі, чоловіці зъ прекрасною ду- 
шею и визначнімъ квропейськимъ образованемъ.

Згодитесь після оцего, що суровость, ва
жность и недоступность украінського полков
ника въ ХѴІ-му столітю були розумною коне
чности».

Пишні, грізні, сурові були полковники, 
але грознійший и суровійіпий відъ усіхъ межи 
ними бувъ полковникъ лубенський Иванъ. Въ 
иолодості вінъ славився міжъ козаками упрям
ствомъ характера и бііпеною відвагою въ би
твахъ, що тоді вважалось найбілыпою цнотою 
а въ-після и придбало ёму полковничу год
ность. Покійпу жінку свою вінъ любивъ, и на-
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віть дуже любивъ, але вважаючи за непри- 
стойне доброму козакові показувати аке-небудь 
чувство, особливе до жінки, вінъ обходивсь зъ 
нею сурово, деспотичне. „Баба сміте!“ часто 
повторявъ полковникъ : „ні сили, ні характера. 
Коли-бъ ня світі самі баби, давно би іхъ у- 
сіхъ перебили Татаре. На що вже бувъ геть- 
манъ Сагайдачний, добра голова! а промінявъ 
жінку на тютюнъ и люльку , та ще и пісню 
зложивъ:

Мені зъ жінкою не возиться ,
А тютюнъ та люлька 
Козаку въ дорозі 
Знадобиться! . .

Въ кримському поході. полковникъ занс- 
дужавъ-було на лихоманку. Ему радили не істи 
риби. відъ-того. що лихоманка не любить ри- 
би. „Отъ и добре!а каже полковникъ, „стану 
я вважати на бабські прибаги! Лихоманка баба 
а я, славити Бога, козакъ. “ И три роки злю
ща лихоманка товкла полковника, и три роки 
постоянно вінъ івъ рибу и раки: „побачимо,“ 
мовлявъ, „чин возьме?"- И справді, навдивови- 
жу всего полку, на четвергий рікъ лихоманка 
покинула упрямого хорого.

Не дивно, що покійна полковниця, не 
ввжаючи на богаті парчеві одежи, соболёві
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караблики и дияментові намиста, якими щодро 
обдаровувавъ іі чоловікъ, все тужил я, суму- 
вала, сохла и въ молодості вмерла, оставляю- 
чи маленькою дочку Марину.

Вмираючи, вона гірко плакала и просила 
мужа любити н краще обходитися зъ дочкою... 
„Ти ніколн пі въ чімъ не віривъ мені,1* гово
рила вона — „мою болізнь ти назиьавъ приба- 
гами, моі горячі слези водою, зъ котороі жа
денъ Німець не впгояить пі каплі горики. . . 
Ти сміявся зъ мо<-:і слабости, и — отъ я вми- 
раю, рано вмираю, покидаю дочку сиротою, все 
черезъ тебе. Нехай Богъ тебе простить’ Ти 
робивъ свое діло ти, бувъ мені голова по за
кону божому; не твоя вина, що ти не розу- 
мівъ мене. Не доведи жъ до сёго дочки; будь 
ій батькомъ и матірю, чуетъ, Иване ? Жіпка 
слаба, часто одинъ поглядъ убива

Полковникъ бувъ зрушений; вже очистю- 
ща слеза покаяня навернулась-було па очахъ 
ёго; але нагадавши, іцо віпъ козакъ, полков
никъ перемігъ себе, пролигнувъ непрошену 
гостю, здихнувъ — и па похороні жінки лю
то упився.

Відъ жінчиноі смерти полковникъ зро- 
бився ще понурішъ и тайна задумчивость при- 
мішалася въ ёго характеръ; віпъ запивавъ
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внутрішній неспокій виномъ, и майже кождий 
день вечеромъ бувавъ у такімъ стані, якъ- 
буцімъ то що-лишъ вернувся зъ похорону 
покійпиці жінки. Ранками вінъ часто ласкавъ 
Марину, але приходячи въ хміль, заразъ від- 
далявъ іі, мовлячи: „Иди собі, дочко, въ свою 
світлицю; въ йене нідуть своі козацькі діла; 
не пристало тобі іхъ слухати; ти така, якъ 
твоя ... царство ій небеснес! Иди жъ, не бій- 
ся, не росплачусь !...“

Полковникъ посилавъ за кобзаремъ, и 
нивъ, и слухавъ ёго пісні, и кидавъ ёму дрі- 
бні гроші, коли пісня приходила до-сподоби, 
або ковтавъ ёго пальцемъ по лобу, пригово- 
рюючи: „брешешь, божий-чоловіче, не такъ! 
ти пяний и не виспався!...“

А иноді вінъ потішався Герцикомъ.
Герцикъ бувъ у полковника щось ніби 

блазенъ, ніби приятель; ёго біограФия не мно
госкладна. Колись-то козаки розграбили и спа
лили якесь польське містечко; іцо могло го- 
ріти — згоріло, що могло втікати — пороз- 
бігалось. Полковникъ Иванъ, розкуривши го
ловнею зъ пожару люльку, сівъ на бочілку 
и зачавъ судити плінниківъ. Привели хлопя, 
Роківъ ёму зъ-шіснадцять, зъ бистрими, сиви- 
*и очима и гладко обстриженою головою.
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— Ти Жидъ? спитавъ полковникъ.
— Ні, я Німець, одвітивъ хлопецъ.
— Брешешь! ти говоритъ якъ Жидъ, 

дивишся якъ Жидъ, а голову обстригъ, щобъ 
одурити мене. Хлопці! возьміть ёго на до
проси. покіль не признавться, що вінъ Жидъ-— 
та и повісьте.

— Ій-богу я Пімець, заізжий Німець, я 
не воювавъ зъ вами, я люблю васъ.

— Спасибі за любовъ. Такъ повісьте ёго 
не допрошуючи.

Хлопець упавъ полковников! въ ноги. 
благавъ пощади . обіцявъ служити ёму вірно до 
гробу, п заявивъ, що вінъ знак всякі науки, 
навіть зигарки робить.

— Побачимо, сказавъ полковникъ, вийма- 
ючп зъ кешеиі зигарокъ. въ впді великого яй- 
ця:—отъ оця штука вже третій день якъ стя
нула — и ні зъ місця: я Й трусивъ іі. и дувъ въ 
середину — нічого не полагав, а штука дорога, 
ваша, німецька. Коли поправитъ заразъ — 
такъ тобі жити на світі. а не поправитъ — 
не сердись... Зачинай!

Хлопець, дріжачи відъ страху, присівъ на 
землю, и зъ жахомъ отворивъ зигарокъ. Але 
чимъ-більшъ розсмотрювавъ ёго внутро, тимъ 
стававсь супокійнішъ. Полковникъ не встигъ
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.— его всілякими шту- 
, ракети и огняні 

строівъ дивовижній зи- 
та къ 

ходячий образъ; на образ; бувъ

осудити зъ-десятокъ плінниківъ, якъ Німерь, 
усміхаючись, подавъ ёму зигарокъ.

Добре, сказавъ полковникъ , прислу- 
уючись радо звучному ходові маятника: — 

Добре. А якъ зовутъ тебе ?
— Геррикъ!
' Хлопрі, дайте Герцикові жупанъ и 

шапку ; вінъ поіде зъ нами.
Зь-гого часу Геррикъ оставсь при осо- 

01 полковника, увеселивъ ё. 
ками, робивъ транспаренти, 
колеса, а головне — < 
варокъ. У всімъ лубенськімъ полку знали 

аний х о д я ч и іі образъ; на ѵбразі оувъ 
намалеваний млинъ, справдешній вітровий м шнъ 
въ якихъ православні муку мелютъ, тілько оцей 
не моловъ муки, а перемелювавъ старихъ бабъ 
»« «ол°Дихъ. Справді!... День и нічъ хита- 
лвеп',Іа. Цему илині папеР»ні крила, и въодні

,1 входили старі-престарезні бабп, погані- 
1 ганюіці — кожда хочъ на лікъ відъ ли- 
оманки, а въ другі виходили зъ млина мо- 

ві Ді молодички и дівчата, гарненькі, чорнобрі- 
, овногруді, зъ такими ямочками на щочкахъ, 

пепт₽°ЗЦІЛуВаТИ хочеться- яка шкода, що те- 
неремерли вже люде, що виділи рей хо- 
Реб. Чайков. I. 2
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дячий образъ: вони-бъ розказали про его 
лучше мене!

Та ще бувъ у полковника Ивана вірний 
слуга, Гадюка; вічно безъ шапки, босий, не- 
чесаний, зъ немитими руками, зъ нечоловічими 
ніхтями на рукахъ. На війні вінъ завше бувъ 
за полковникомъ зъ величезною палицею на 
плечу, и зъ пляшкою въ рукахъ. Въ мирний 
часъ спавъ, якъ звірюка, звинувшись въ клу
бокъ. на помості, коло порога полковничоі 
спальні, и варивъ полковников! істи.

Про силу Гадюки до-сіхъ-поръ ходятъ 
помовки межи простолюдинами въ Пирятині. 
Одинъ тілько Гадюка мігъ безнаказно говори- 
ти полковников! гірку правду, перечився зъ 
нимъ и навіть грубянивъ, якъ рівному. Вкось 
полковникъ нагадавъ Гадюці, що вінъ слуга, 
и велівъ мовчати. Гадюка понуривъ голову, 
блиснувъ съ-підлібя очима и замовчавъ; а ні- 
чю пішовъ до млина, стащивъ величезнип 
жорновий камінь, принісь ёго и заваливъ две- 
рі полковничоі спальні. Въ-ранці полковникъ 
хоче вийти — неможъ, не пускав 1;амінь.

— Це твоі штуки ? спитавъ изъ-за две
рей полковникъ.

__ Моі, холоднокрівно одвчіавъ 1 адюка.
— Відвали камінь.
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— Ти, пане, старший відъ мене, сильні- 
Щий відъ мене; тобі оце лекше зробити.

— Та я не ножу.
— А мені не хочеться. — И сказавши 

тее, Гадюка внйшовъ зъ кімнати. Покликали 
чоловіка-десять козаківъ, и на-силу вони від- 
важили відъ дверей камінь. Полковникъ вийшовъ, 
подививсь па камінь, похптавъ головою, усмі- 
хнувся, и покликавши Гадюку, давъ ему ве
ликий кухоль горілкп.



III.
— Гадюко! Гадюко! Гадюко!..
— Чого, пане полковнику ?
— Чого ? Що тн не обзиваешся ? уха 

заложило, чи що?
— Хиба заложить відъ твого крику. Що 

такъ пильно?
— А що діеться на дворі?
—■ Те що й діялось.
— Добре. Дощу нема ?
— Відки ему взяться?
— Не говори такъ : люде скажутъ, ду

рень Гадюка! дощеві в відкіля взяться, зъ неба 
возьметься, коли схоче.

— Хиба коли Богъ дасть; а дощеві 
що за воля!..

— Правда — коли Богъ дасть, ти пра
вду сказавъ.

— Коли-бъ я сказавъ по-твоему, люде 
сказали би : дурень Гадюка!..
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— Може й такъ. А довго я спавъ?..
— Майже зъ-півъ дня ; лягъ заразъ після 

обіду, о теперъ вже вечіръ недалеко.
— О-го! пора полуднувати! Вари по- 

луденокъ.
— Вари полуденокъ! Проспавъ полуде- 

нокъ, та іі хоче полуднувати; теперъ далі 
вечеряти пора! ворчавъ Гадюка, виходячи 
зъ панськоі спальні.

— Шкода! говоривъ самъ собі полко
вникъ : — хиба вечеряти прийдеться пізійще? 
пропавъ день; всему виненъ сотникъ...

Полковникъ дуже любивъ здоровий 
борщъ зъ рпбою. Для насъ, привп- 
клихъ до легкихъ стравъ Французькоі кухні, 
здоровий борщ ъ покажеться баснею, 
якъ Гостомпслъ або голова Медузи старожи- 
тнихъ; многі не повірятьистності здорового 
борщу; але й теперъ ще е старики, которі 
памятають цю страву, що була ласощами, 
У'гіхою завзятущихъ гулякъ - гастрономівъ, 
чванившихся своею желізною натурою. Цей 
борщъ зачавъ прпготовляти Гадюка на полу- 
Денокъ таки въ спалый полковника.

Вінъ узявъ живого коропа, и безъ по- 
м°чи ножа, власнпми ніхтями очистивъ ёго и 
здйімивъ луску на несказанне вдовольство
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полковника, которий дивлячись па цю опера
цію, разівъ зъ-кілька повторявъ: „славно, 
Гадюко! якъ вовкъ пораеться! добрі ніхті! 
такъ ёго! по-походному...Обчистивши коро
на, Гадюка поклавъ ёго въ мідяний нецінова- 
ний кітликъ, вливъ тамъ бутильку міцпого оцту, 
давъ жменю зернатого перцю, соли, скілька 
цибуль и накривъ кітликъ щільно покрпшкою, 
потімъ принісъ горнильце, роботу хитрого 
Німця Герцика, запаливъ горілку и поставивъ 
надъ нею кітликъ. Поки ця снадоба шипіла, 
кипіла и варилась передъ очима полковника, 
Гадюка стоявъ мовчки коло дверей.

__  Чудний буде борщъ! сказавъ полко
вникъ, нюхаючп часами пару, що вилітала 
тонкою струею зъ-підъ покрйшки.

— Лучшого зварити не вдамо.
__  И не треба !... чп досить тамъ соли ?
__  Еге! тобі, пане ( хочеться соленого 

після рапіпшёго перепою?
__  Що за переній! Такъ тілько, злость 

прогнавъ ківшикомъ другимъ-третімъ; прокля
тущий сотникъ, не можъ и згадать! • • • Д*1'1 
мені кухоль настойки. Здумавъ у мене відні- 
мати добро!..

- Господи твоя воля! які часи па- 
стали ! Бувало сотники кланялись добромъ



полковникамъ, якъ и слідуе по стар
шим! ...

— Не ти - бъ говоривъ, не я би слу- 
хавъ... Прийшовъ и кланяеться, принісъ ту- 
рецькнй пистоль, - ну, оце добре, чому-бъ 
мені не принести хороший пистоль ? Я взявъ 
пистоль, и говорю зъ сотникомъ якъ зъ чоло— 
вікомъ: спасибі, що тямишъ службу; ми тебе 
незабудемо и пожалуемо; дістань и другі.й, 
коли тралиться, підъ пару оцёму. А вінъ ще 
низче кланябться , та й заговоривъ зо мною 
якъ зъ Жидомъ. — Ваша , каже, земля ввій- 
шла въ мою клиномъ, такъ я прийшовъ про
сити : продайте мені той клинъ. Чувшъ, 
Гадюко ?

— Чую , пане!..
— Я бачу, іцо сотникъ кругомъ дурень, 

взявъ ёго за ковніръ. вивівъ на ФортечніЙ 
валъ и питаю: „А де сонце сходить?“ — 
Гамъ, одвічае сотникъ. — „А заходить ?и — 
Онъ-тамъ, сказавъ вінъ.— „Такъ знай же, 
пане сотнику, що и сходить и заходить сонце 
на землі полковника, се-бъ то, на моій землі, 
розуміешъ ? а ти. поганпй оваде, посягакшъ 
На мою славу, хочешь відтягати въ мене зе
млю ? Хлопці, нагаекъ!...“ Прийшли хлопці 
зъ Нагайками; сотникъ бачить, що не жарти,—
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повалився въ ноги; я , каже, и свою землю 
віддамъ: помилуйте... Мені стало жаль дурня; 
я плюнувъ на его и пішовъ до дому, та на
силу запивъ злость. Такий дурень!..

— Дурень, пане! правду люде кажуть: 
дурнівъ ні орють, ні сіють самі родиться.

— Самі!... А що борщъ ?
— Готовий.
— Ехъ! яка штука! въ роті огнемъ па

лить, говоривъ полковникъ, кушаючи ложкою 
зъ казапця борщъ : — козацька страва! въ горлі 
паче віникомъ мете; здоровий борщъ!., я 
думаю, коняка не зъість оцёго борщу ?

— Я думаю, пукне.
— Именно пукне! Одинъ чоловікъ здо- 

ровішае відъ ёго, на те вінъ чоловікъ, всему 
голова.

— И чоловікъ не всякий. Доброму козаку, 
лицарю, вопо здорово, а Иімець умре.

— Атже-жъ не візьме ёго нечиста ! хиба 
поздоровів.

— Ні, не видержить, пропаде Німець.
— Докажу, що не пропаде. Покличъ 

сюди Герцика. Нобачимо, пропаде чи ні.
— Послухай, сказавъ полковникъ Иванъ 

входячому Герцикові. — у насъ к суперечка: 
я імъ свій коханий борщъ, и кажу, що вінъ



29

дуже здоровъ, а Гадюка твердить, буцімъ 
тілько для мене здоровъ, а ти , на - прикладъ, 
пропадетъ, коли его покушаетъ. Берн ложку, 
та іжъ. ГІобачимо, чия правда.

Герцикъ пролигнувъ скілька капель бор
ту, и лице его судорожно скривилось, слези 
градомъ потекли по лпцю.

— Що-жъ ти не ішъ ? спитавъ полко
вникъ.

— Заложуся, по третій ложці вінъ від- 
дасть Богові душу, холоднокрівно замітивъ 
Гадюка.

— Я не можу: се нечоловіча страва, 
сказавъ Герцикъ.

— Що жъ я , собака, чи що ?. ..
— Відъ сёго п собака околіе.
— Такъ я пуще собаки ?
— Боже мене борони, щобъ я тее ду

мавъ ! Се страва лицарська, геройська, така 
важна, — а я що за важний чоловікъ.. . Я 
просто сміте.

— Пе твое діло міркувати; іжъ, коли 
Желать! говоривъ полковникъ, схвативши лівою 
РУкою Герцпка за шпю. а правою підносячи 
*'ИУ до рота ложку здорового борщу-

— Не можу, вельможной пане! умру ’
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— Оце я и знати хочу, чи вмрешъ ти, 
чи ні. Іжъ!

— Послухайте, пане! въ мене е велика 
тайна; я саме-тілько ишовъ сказати вамъ іі; 
позвольте сказати, я вамъ добра бажаю, все 
думаю, що-бъ таке пожиточне зробити; ви мій 
збавець ... ви...

— Іжъ, а після роскажешъ.
— Умру я відъ сёі сумішки, и ви нічо- 

го не довідавтесь, а тутъ й ваша честь и всё, 
и всё...

— Ну, говори вражий сину, тільки ско- 
рішъ. . .

Герцикъ въ-півголоса зачавъ щось шеп
тати полковников!, которпй, блідніючи слухавъ 
ёго, и закричавъ: „коли ти брешешь — смер- 
тю поплатишся! ... “

— Моя голова въ вашйхъ рукахъ; на- 
що мені брехати!

— Підемъ швидче, Гадюко, сказавъ пол
ковникъ : — та візьми зъ собою кріпку верівку. 
Веди, Німче !. .



я,
:а 
і; 
:е 
й

IV.
~ Та вже жъ тая слава
5, По всімъ світі стала,

Що дівчина козаченька
, Сердеиькомъ назвала.

У к р а і н с ь к а пародия п і е и я.

Тихо сідало сонце, запаляючи западній 
ь край неба; въ голубій вишиііі жаріли дві-три 

хмариночки, переливаючись золотомъ и пурпу
ромъ ; тіні довжали, витягувались но землі, 
кожний пливучий листокъ на Удаі, стебельце 
водяноі травки або шувару, кожна филя и бриз- 
ка горіли, прозрячили, просвічували, таяли въ 
Золоті. Въ пирятинському замку благовістували 
на вечерню: чистпй, срібляний звукъ дзвона 
Далеко звучавъ, розлпвався въ теплому, сухо- 
ЧУ воздусі, и переходячп поступенно въ од- 
г°Досокъ майже-неуловний для слуху, завми- 
Равъ, покіль друга погоя звуку не зміняла ёго.

сю пору, молодой чоловікъ, у синему жу-
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пані, бистро пропливъ по Удаю на легонькому 
човенці до острівця, що лежавъ межи замкомъ 
и полковничимъ домомъ.

Кругомъ острова зеленою стіною стоявъ 
високий тростипникъ; дальше на мокрому берс- 
зі росли кучеряві корчі лозини; ще дальше, 
на суходолі, десятки зо-два розвісистихъ пла- 
кущихъ вербъ; поміжъ ними калиновый и бу
зиновой гущавникъ , перевитой, перепутаний 
хмелемъ и верескомъ. Дико, глушъ, тільки 
дрозди виводять тамъ дітей на впеокпхъ вер
бахъ, та въ лозахъ повзають гадюки; але по
міжъ корчами 6 тамъ вузенька стежечка; ледве 
прикметно веться вона поузъ коріня деревъ, 
хоть часто довгі плетні хмелю, падаючи зеле- 
нимн каскадами зъ деревъ, здаеться, на-пра- 
вду заслоняють путь, але вони підорвані въ- 
низу легко розступаються и дають дорогу; ин- 
ше діло по бокахъ стежки: тамъ вони спута- 
лися такою кріпкою стіною, що пі пройти ні 
пролізти.

Козакъ, підпливаючп до острівця, огля- 
нувся на-вкруги, замахнувъ весломъ, и чове
нець, шумячи, спрятався въ тростинникъ, тільки 
дріжачі тоненькі вершечки ёго, розхпляючись 
на боки, показували слідъ, де пливъ човенець. 
Козакъ привязавъ човенець до лозового корча,
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вискочивъ на берігъ, и бистро пішовъ по сте- 
жечці; стежечка кіпчилась коло корена грубоі 
верби, котороі віти, перевит! хмелемъ , схи- 
лившись до-землі , творили кругомъ трубу, 
густу стіну, неначе тіпникъ.

— Іі нема ще! прошептавъ козакъ, обій- 
шовши докола верби, приперъ до дерева ру- 
шницю, сівъ на зломаний пень и заспівавъ :

Вийди, дівчино, вийди, рибчино,
За гай по корови, 
Нехай же я подивлюся 
На ті чорні брови.

Козакъ, вкінчивши пісню, ставъ наслуху- 
вати. На-разъ вінъ здрігнувъ, бистро розхи- 
ливъ віти, и радішно подивпвсь на стежечку. 
Тамъ нічого не було, тільки якась жовтогру- 
Да пташка пресердешно теребила носисомъ 
китичку непрпстиглихъ калпновихъ ягідъ и 
шелестіла листами. „Дурна птаха!* провор- 
кнувъ козакъ: „и поклички не мае, а шумитъ, 
наче-бъ то що гідне.* Зітхнувъ и впять за
співавъ иншоі пісні:

Ой ти, дівчино, гордая та пишна,
Чомъ ти зъ-вечора до мене не вийшла?!

— Не правда, не правда!... промовила 
въ-півголоса молода дівчина, жваво підбігаючи
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до козака: — я и не горда и не пишна, а 
люблю тебе, мій лилий Олексію!

__ Марино моя! говоривъ Олексій, обій- 
маючи дівчину: — я изсохъ не бачучи тебе; 
легко сказати три-дні !■••

__  А мені, думаетъ, лекше ?... чого я не 
передумала въ оці три-дні!... Батько такий 
сердитий, все ворчитъ!... Изъ світлиці не вир- 
вусь, все глядитъ за мною... Та чого ему відъ 
мене хочеться?..

— А може ти сама не хотіла вирвать- 
ся?... Отъ, ти вжей плачешъ, моя рибонько !... 
Перестань бо, а ні — то й я заплачу, не 
пристало мужикові плакати, а заплачу, не ви- 
держу, дивлячись на тебе !...

— Я не плачу, говорила Марина, вти- 
рэючи слези: — а такъ серне заболіло, Щ,о 
ти мені не віришъ; самі слези покотились... 
Гріхъ тобі, Олексію ! Колп-бъ не хотіла, чо
го жъ прийшла-бъ сёгодня?... Наша дівоча 
честь те, ш о ваша ясна шаоля. х\ хпи 
помрачіе, а я играю честю... Въ очахъ поте— 
мніе, якъ подумаю, що я роблю ?... Хай зу- 
здрить мене хто-небудь, пропала я!... Отъ, 
скажутъ, полковникова дочка, и те и друге, 
таке сплетутъ, що не тільки вимовити, але й 
подумать страшно !



— Такъ тп боішся любити мене?
Я ?... Олексію ! чп ти отсе говоритъ ? чимъ 

страшнішъ, тинъ солодше мені!... Мій милий ! 
ти не повіришъ, якъ дріжу я вся, коли одна- 
одинісенька скочу въ човенець и нливу до 
острова!... Хай би спптавъ меие батенько, або 
й побачнвъ хто-небудь зъ ёго людей — про
пала я!... Ну, щожъ ? думаю; пропаду — такъ 
пропаду, знаю за кого пропаду... Пропаду не 
за нёлюба; вміло серце полюбити, зуміе и 
витерпіти; уміла слухатп твоі речі, зумію ви- 
слухати и лайку и проклята; станутъ бити ме
не, згадаю твоі обнята, и мені буде весело... 
Я козачка. Олексіечку! умру а любнтиму те
бе. Не жити квіточці безъ сонця, а ти мое 
сонечко, тп моя жизнь, мій милий!...

— Вірю, вірю, моя ластівочко, говоривъ 
Олексій, цілуючи Марину. И довго мовчали 
вони, притулившись одно до одного.

— А добре, коли-бъ я була ластівочкою, 
сказала усміхаючись Марина: — весело бу- 
ло-бъ мені!.,. тільки щобъ и ти бувъ ласті
вочкою. — Якъ би ми літали високо, високо... 
сіли-бъ віддихати на хмарочку, подивились би 
В1Дтіля на землю, на сади, на села, на людей,- 
я сказала-бъ: дивіться, люде, отъ я, отъ де, 
я люблю Олексія; и полетіла-бъ відъ нихъ,
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— нехай сердиться... Ми носились би надъ 
Удаемъ, купалися-бъ у воздусі, обнімались би 
крилоньками и цілий день щебемали-бъ про 
любовъ свою!... Чи не правда?

— Богъ знае, що тобі приходить у го
лову!... Слуха шит, тебе—буцімъ чудний сонъ 
бачишъ.

— А зпаеніъ, що емні снилося!
— Що тобі снилось ?
— Снилось... страшно росказувать... ну, 

та я прпгорнусь до тебе кріпше — и не буде 
страшно. Бачишъ, оці дні я не видала тебе, 
сильно тужила по тобі, а вчора думала дов- 
го, довго...

— О кімъ ?
— Ще й питав!... Думала довго и за

снула ; не тямлю, якъ и заснула, и видиться 
мені, що ми зъ тобою риби: ти такий хоро
шенький окунець, увесь у сріблі такъ и бли- 
щить, пірочка въ тебе червоні, очи чорні, та- 
кі якъ и теперъ, и такъ гарно дивляться, — 
а я, видиться, пліточка. Намъ було весело, 
дуже весело ; ми плавали въ якімся великімъ 
озері; вода въ ёму чиста, ясна, тепла ; дно 
усипане білимъ пісочкомъ; по пісочку лежать 
раковини всілякого цвіту, неначе квітки на по- 
лі; підля берегівъ ростуть трави, мовъ ліси
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зеленіють підъ водою, а риби навкруги багато- 
багато: плещеться, грае, бігае въ заводи... 
Дрібна верховідка зібралась въ короводи и гу- 
ляе-собі черідками; карасі грають въ дура
ки ; ёрш! перекецкаються черезъ голову; ко- 
ропъ росказуе казки; пискорі вдирають при- 
сюди. саме якъ писарі полковоі канцеляріи, а 
ракъ, моргаючи вусами, до-стотку якъ пирятинсь- 
кий сотникъ, крае зъ листочка якусь сукню... 
всіхъ чудесъ не нагадаю.... Отъ ми гуляли, 
гуляли зъ тобою, звивались, плескались и по- 
плили відпочинути до берега въ траву; при- 
пливаемо до трави, а вона густо зрослась, 
перепуталась, якъ оцей хміль; ми стали про
бираться, чимъ дальше, все темнішъ, темнішъ... 
Мені стало страшно: що то буде тамъ ? по
думала я, и — якъ-разъ передъ нами вели- 
чезна голова сума, челюсть отворена, оска
лен! зуби, вуси страшно підняті, дивлюсь—се 
батько !... Отъ вінъ; тутъ дивись... це... сумъ... 
охъ ! батько!... И Марина, затрепетавши, су
дорожно протягнула дріжачі руки икъ вербо- 
вимъ вітамъ. ОлексіЙ глянувъ: о два кроки 
і'різно дивиться на нихъ зъ-міжъ гіля обличе 
полковника...

Греб. Чайков. I 3



Что прошло, то будетъ мило. 
А. Пушкинъ.

Хто зъ насъ не памятае свого дітинства, 
чудного віку, коли видимий світъ у-нерший 
разъ відкривавться передъ чоловікомъ. ще не- 
пересиченимъ жизню, ще не зажуренимъ про- 
заічніми стосунками биту ? Малому світъ-божий 
— прекрасний хоромъ, въ которімъ вінъ бен- 
кетуе, принаджуваний що-день новими, розма- 
ітими красотами природи; ёго радуе и перший 
весняний листокъ на дереві, и легка хмарка, 
летяча по небу, и синя квітка, пахуча въ сві- 
жій, росистій зелені, и пісня жаворонка въ 
чистому полі, и барвиста дуга на сивому тлі 
тучи, и оповіданя старушки-няньки о Зміі- 
Гориничі, чудній королевні-красавиці и лихихъ 
чарівникахъ! серце віруе въ усі чудеса безъу- 
мовно. не призиваючи въ помічъ холодного ума; 
вражіня живі, незагладні. И довго ще потімъ,
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коли чоловікъ, виведений роками и околично
стями на сумовите поле жизни, стаиться по- 
кутникомъ, зъ кождимъ днемъ розвалюючи своі 
мріі, розбиваючи найкрасчі надіі, вінъ часто 
обзираиться на минувше, и згадки дітинства. ти- 
хі, ясні, неначе легкі сновидіня, вколисують ёго 
въ дні страданій, которимъ вінъ, гордий, ді- 
лаючпй по власному розуму, майже завсіди самъ 
бувае причиною!

Памятаю й досі оповіданя доброго діда- 
баштанника : жоденъ романъ , жодна повість 
нашихъ знаменитостей на мене теперъ не ро- 
блять такого скутку. Бувало вчитель розсор- 
лпться на мене не жартомъ за моі питапя. не- 
причкомъ такі : якъ мігъ дімъ сякий або такпй 
перерваться? а дімъ сякий або такий ввійтп 
въ славу?

— Не розумуй, одвічавъ учитель.
—• Таже доми не рушаються : якъ же 

дімъ ввійшовъ въ славу? отъ тутъ написано.
— Будетъ багато знати, то скоро по- 

отарівшся. Учись завдсну сторонку; виро- 
стешъ, самъ дізнабшся.

Скаже голосно, розсердиться, покличе дві- 
три покоівки та й иде въ гай ботанізувати — 
рвати квітки.
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Учитель завше любивъ займаться ботані- 
кою, коли нікого не було дома. Тутъ мені 
була своя воля: ледве вінъ у гай, я вже и 
въ степу, сижу передъ будкою баштанника 
и слухаю ёго оповіданя.

Дідові було більше якъ сто літъ, — и 
чого не знавъ вінъ, чого не росказувавъ!... и 
про Шведівъ, и про Татаръ, и про Запорож- 
цівъ... И сонце бувало зайде, и яркі зірочки 
де-не-де заблимають на синімъ небі и роса 
стане сідати на широкі листи гарбузівъ и динъ, 
а дідъ все росказуб... Прибіжишъ до-дому — 
цілу нічъ сняться рижі Шведи на кучерявихъ 
коняхъ, Ляхи, заковані въ сталь відъ голови 
до пятъ, Татаре, низенькі, чорні, плечисті, 
вузкоокі, стоять рядомъ, наставили спаси, якъ 
іжакъ шпильки. Отъ скачуть Запорожці, чер- 
воні паче поломя, віють чуби, шумлять бун
чуки и хоруговки, передъ ними Дорошенко, 
вуси въ півъ-аршина, на плечу тяжка булава. 
Вдарили: брязкъ, зойкъ... проснется — и радъ, 
и жаль тобі чудного сну !...

Але білыпе всего осталося въ памяті 
оповідане діда про охоту,—не про охоту на 
бекаси, не про охоту на заяці або вовки, ні, 
то була особлива охота; про іі майже такъ 
оповідавъ баштанникъ:
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— Не веселі теперь часи, справді, не- 
весе.іі: якось стало и холодніше и скучніше: 
отъ відъ очаківськоі зими . якъ Москалі при
несли зъ собою снігъ та морози, то й досі 
не виведуться: мабуть сподобилось; та й 
сонце щось світить не по-давнёму: стане 
вечеріти, такъ хочъ кожухъ надягай. А потіхи 
теперішні, соромъ сказати, галушки та горіл- 
ка — бабські потіхи; нема характерства, 
зовсімъ нема. Въ-давнину, ще зъ-за мові 
намяти, які бували веснами охоти... Дурні! 
скаже хто-небудь, охотиться весною; дурні, 
и я скажу, а то все-таки охотились и не були 
дурні. Охота охоті не рівна.

Якъ люде бувало пообсіваються въ полі, 
зовсімъ обсіються, и гречки посіють, а косити 
ще рано, тутъ и піде гульня: парубки одя- 
гнуься гарненько , вийдуть після обіда на 
вигінъ, ляжуть на зеленій травиці на спину 
и дивлячись на небо, курять люльки та спі- 
вають пісні; або, обернувшись спиною 
на - верхъ, курять люльки и розказують що- 
небудь; вечеромъ, звісно, прийдуть дівчата и 
віде пиша веселость.

Отъ-такъ иноді лежать пирубки, та гово
рить міжъ собою, що вже досить лежали, 
набрались сили, та не знають куди дівати; а
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тутъ де-ие возьметься який-небудь изъ За
порожа характерникъ, виросте передъ ними 
буцімъ изъ землі, та й стане насміваться: 
„отъ, каже, де лежать гречкосіі; видко, ні 
одноі козацькоі души нема, а все кабани 
годоваиі“, та й ще не мало де-чого доган- 
ного...

— Та що-жъ то за характерникъ бувавъ, 
дідусю ?

— Характерникъ бувавъ чоловікъ дуже 
розумний, и знавъ всяку всячину, ёго и куля 
не брала и шабля не рубала : въ ёго на »се 
було средство и спосібъ, на все добре слово 
и пожитокъ. Харчктерники знали всі броди и 
плави по Дніпрі и иншихъ річкахъ; характер
никъ зъ води виводивъ сухого а зъ огню 
мокрого ; въ нихъ була лицарська совість и 
добряча душа; Жида та иншу погань били, 
грабили, палили, а церкви не забували. Отъ 
що були характерники.

Хлопці бувало розсердяться на харак- 
терника за насмішки, встануть и захотятъ ёго 
порядкомъ попобити.

Тоді характерникъ скаже: — Ладно, 
хлопці; отъ такъ! не говори козакові гидного 
слова. Стрівайте лишень,- намъ нічого свари
тися ; бачу, ви добрі козацькі души , а я
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зъ Січи характерникъ. Жартъ жартомъ, — я 
за него поставлю вамъ відро горілки, а все 
таки правда не ваша: не пристоіть вамъ сидіти 
заложивши руки, коли пора на охоту. Я ось 
що-лишъ відъ Дніпра; вінъ кланянться 
вамъ, вже майже въ береги вступивъ... Жде 
гостей...

— Отъ річъ, такъ річъ! заразъ пізнати 
чоловіка ! скажутъ парубки: — не рушайте 
ёго, хлопці: вінъ хороший чоловікъ ; мп й 
самі думали на охоту, та не було ватажка: 
тебе самъ Богъ приславъ, батьку, веди насъ 
куди знаешъ.

— Називайте мене дядькомъ, для мене 
и сёго доволі.

— Е, ні! не дивись, що ми селшцуки, 
а все-таки знаемо козацьку поведенцію. Ти 
по літахъ намъ дядько, а теперъ вен нашъ 
начальникъ, такъ и батько; отъ наші чубп, 
дери скільки душа бажае, веди, батьку, куди 
хочеш ь...

— Ну, добре, діти; я бачу, ви народъ, 
що знае обичай. Першъ усёго я васъ поведу 
въ шинокъ, розплачусь відромъ горілки за 
своі першущі речі; у насъ и самъ кошовий 
платить, коли посміеться надъ козакомъ.
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Випивши въ шйнку горілки, хлопці зъ 
характерникомъ ідуть въ друге село, въ тре
те, въ четверте, и — гляди, за три дні на- 
береться сотні зо-дві охотниківъ ; тоді ідуть 
до Дніпра, днемъ ховаються по шуварахъ и 
гущавинахъ, а нічю по-тихо по одному чоло- 
вікові перепливають на коняхъ ріку въ кіль- 
кохъ місцяхъ, зберуться въ купи . и глядишь 
— на досвітку западали ляцькі села! И тамъ 
ховаються днемъ по лісахъ, а нічю зъ кри
комъ нападають на села и містечка, бють не
приятеля, грабують всяке добро и пивниці, 
розганяють тисячи народу, а коли почують, 
що Ляхи збирають противъ нихъ військо, такъ 
до-дому въ ростичъ, перепливуть Дніпро. та й 
дома. Тутъ-то піде гульня!... И чи давно се 
було, подумаеш ь !...

Тутъ бувало старикъ набожно перекре
ститься. и довго, довго думае. понуривши си- 
ву голову.

Достатку така ватага розложилась-було 
ночувати въ лісі коло Дніпра недалеко села 
Домантова. щоби на розсвіті въіхати въ п л а- 
вні и тамъ, попасши Ц'лий день коні, відпра- 
витись на нічъ нападомъ за Дніпро. Козаки 
сйділи купками и, весело розмовляючи, іли зъ 
деревянихъ коритъ походну кашу.
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— Добрий-вечіръ, нанове-молодці, ска
завъ МОЛОДИЙ чоловікъ, підходячи до одного 
кружка.

— Здоровъ, братіку, одвічали козаки.
— Хлібъ та сіль.
— Імо, та свій, а ти у порога постій, 

додавъ характерникъ.
— Де тутъ у чорта порігъ! давайте-ко й 

мені, братці. місце, сказавъ прихожий, вийма- 
ючи зъ кешені деревану ложку.

— Отъ козакъ догадливий. ВечераЙ, бра
тіку ; сідай біла мене, ажъ закричавъ харак
терникъ, пратаючи місце прихожему.

За вечерею разговорились. Прихожий ска
завъ характерникові, що вінъ зъ Пиратина 
Олексій поповичъ,- що ёго заставъ одинъ 
важний папъ зъ своею дочкою, и Богъ знав 
на чімъ би воно й скіичилось-було, якби віпъ 
та не вскочивъ бувъ на човенець и не відпливъ; 
та що вінъ теперъ пііповъ по світу шукати 
долі.

— И ладно ! замітивъ характерникъ: — 
ти козакъ хоть-куди зъ виду, а вчений — то 
ще лучче. Поідемо теперъ на охоту за Дніпро, 
а тамъ я. будь ласкавъ, заведу тебе въ Січъ: 
У насъ жите привільне, и розумному чоло- 
вікові шаноба, тільки не чванься своімъ ро-
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зумомъ. Годівъ зъ-чотири тому, приставъ до 
насъ въ бору підъ Киввомъ вашъ братъ бур
сакъ, теперъ, не жартъ и сказати, вінъ кошо- 
вимъ! Ну, та й голова жъ! ехъ, голова !... Въ 
Кисві, бачишъ, поперечився зъ старшиною, 
за бабу чи-що. Старшина посадила ёго до 
росправи въ кімнату зъ желізними рішотками; 
Грицька Богъ силою не покривдивъ: хвативъ 
молодецъ рішотку — и осталась въ рукахъ; 
вінъ крізь вікно, та въ лісь, и приставъ до 
насъ; теперъ не касться.

— Грицько? спитавъ здивованнй попо
вичъ : — такий білолицій

- А вже-жъ, се нашъ теперішній ко- 
шовий, Грицько Зборовськпй. Або ти ёго 
знаешъ ? .

— Ні, я знавъ у Кисві Грицька Стриж
ку; вінъ тежъ утікъ,чотири роки тому, зъ кар
цера ; а Зборовського не знаю.

— Ехъ, ти, молода голово! вінъ по- 
нашему Зборовський; въ насъ обичай велить 
давати кожному козакові прізвшце , а чи вінъ 
у васъ бувъ стрижка чи нестрижка, намъ що 
до того! Привели молодця зъ бору, то вінъ 
и ставъ Зборовськимъ... Такий високий, бі- 
лобровий, на правій щоці бородавка.
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— Колп такъ, то я его знаю. Великий 
бувъ мені приятель Грицько. Зъ нимъ ми бу- 
вало вчимося вокабулъ разомъ, на святкахъ 
говоримо вірши, а канікулами співаемо псалми, 
ходячи по дворахъ.

— Чого жъ іще й треба ? Такъ після охо- 
ти ідемо въ Січъ?

— Ідемо.

■; [•■•‘'■Г'! ’■ .V! Ц?



Лічу за лишне, описувати подвиги охо- 
тниківъ за Дніпромъ. Вони ііройшли зъ огнемъ 
и мечемъ лісами до річки Висі, за которою 
вже зачинались вольні степи належащі теперь 
до Херсонськоі Губерніі, поділилися здобичю 
и поіхали до-дому, а характерникъ зъ Олек- 
сіемъ поповичемъ, перепливши ріку, пустилися 
въ зелене море степ!въ.

Часомъ, съ-підъ кінськихъ нігъ, свищучи 
вилітали степові стрепети, часомъ, розхиляючи 
корчі ракити, проповзала передъ ними величе- 
зна жовгочерева гадина,; красиво вигинаючись, 
и блискаючи гнучкою кривулькою, а звівши го
лову надъ травою, злющо сичала въ-слідъ за 
ними ; часомъ боязливий заяць, спужаний 
кінськимъ топотомъ, зривався зъ-підъ широ
кого листа дикого хріну, и наче пилочка шми- 
глявъ у зелену даль; та инод! сусликъ, ви- 
лізши на високий курганъ, свиставъ, присівши
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на-дибки. А няші подорожні все іхали та 
іхали на юго-востокъ, кругомъ були степь, 
та небо, але характерникъ іхавъ наче по би
тій дорозі. и за кілька днівъ вони були вже 
близько Січи.

Характерникъ зупинився, злізъ зъ-копн, 
протеръ ёму ніздрв, що породивъ зробити й 
Олексівві, и пустивъ ёго пастися, привязав
ши конець чимбура (довгого ремінного пово
да) до свого пояса; потімъ сівъ на траву, 
підогнувъ ноги по-турецьки, и сказавъ до 
Олексія:

— Сідай, братіку.
Олексій сівъ.
— Ну, отъ ми незабаромъ будемо въ 

Січі, проволікавъ характерникъ , набиваючи и 
розкурюючи люльку.

— А чи далеко вона ?
— Відсіля не видко, а підъідешъ близче, 

то й шапкою докинетъ.
— Ти вже й розсердився, батьку?
— Я не сержусь. Та якъ можна добро

му козакові просто допитуваться чого-не- 
будь?!.. Наче баба, въ котороі язикъ чешеть- 
ся, або Жидъ нечистий!... Ти ней ще дурень 
въ козацтві, якъ бачу. Козакъ всё знав, а 
чого и не знав, ніколи не запитув, хиба лишь
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розвідав політично. Ти сказавъ би: „мабуть 
підъ вечіръ доідемо,* а я-бъ одвічавъ: „хиба 
на птахові; дай Боже завтра підъ вечіръ*. Отъ 
ти й покмітувавъ би, якъ воно в. Отсе разъ. 
А друге : не кличъ мене більше пі батькомъ 
ні дядькомъ; на гетьманщині лише діло: тамъ 
я вамъ усімъ дядько, и вашему полковников!, 
та й на гетьмана не дуже дивитися стану: 
тамъ я Запорожецъ. Отъ що! На охоті я 
бу въ вашъ ватажко, голова, ви мене и взпва- 
лп батькомъ. А тутъ ми всі рівні : я козакъ 
славного Запорожя, ти приставить въ наше 
товариство — ми рівні. Назпвай мене, браті- 
ку, просто Микита Прихвостень.

— Прихвостень ?...
— Що ? не сподобалось мое прізвище ?... 

Побачимо, яке ще тобі дадутъ! У пасъ всі 
переміняють прізвище; та не въ прізвищу діло; 
не воно тебе вкрасить, а тн ёго вкрась. Я 
простий чоловікъ, такъ-собі, прихвостень, а 
на війні Прихвостень по перёду всіхъ, а При- 
хвостневі кланяються куренні, и самъ кошо- 
вий говорить: „Прихвостень справдешиій ко
закъ.* Оце два. А трете, хочъ би ти и якъ 
давнійше побратимувавъ зъ нашимъ кошовммъ, 
не признавайся до него зъ-разу, поки вінъ 
самъ тобі не скаже, що тебе памятав. Бувъ
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часъ, ви бурсакували вкупі — хорошо, бур- 
сакували, такъ бурсакували — и кінець. Те- 
перъ віиъ великий начальникъ, ёму не сподо- 
баеться, коли всяке сміте стане до ёго лізти 
въ приятелі; ти не сміте самъ-по-собі, але 
въ козацтві ще теля. Розуміешъ ?

— Може й такъ.
— Такъ воно и есть. Теперь въ мене 

до тебе е просьба. Чи любишь ти хмільне?
— Уживаю зъ політики, якъ слідуе чо- 

ловікові, а то, щобъ великий бувъ охотникъ, 
то ні.

— Такъ після чарки, другоі, десятоі, чи 
не поривае тебе прогуляти все, до-чиста, до 
нитки; чи не тягне и душу заставити ?...

— Такоі оказіі не бувало.
— Ну, ладно! Сховай, будь ласкавъ, отъ 

оці пять червонихъ, и не віддавай мені, якъ 
би я ні просивъ, якъ би ні приказувавъ, що 
бъ ні робивъ — не віддавай до самоі Січи; 
а зъ лишніми я упораюсь.

— Добре. А ті всі пропустишъ?
— Пропущу!... Та на якоко біса вони 

мені ? въ Січі все спільне: що твое, то и мое, 
— таке вже братство, все спільне, кромі ко
ня и оружя: це вже звязане зъ душею, якъ 
цибухъ зъ люлькою — ёго не розлучишъ.
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Я-бъ и тихъ пять червонихъ не оставивъ, та 
знаетъ, треба поклонитися курінному и ко
товому; якби не те, всі пустивъ би на волю. 
Ііісля чарки въ мене такъ отъ и запалае въ 
очахъ; хочеться музики, пісень, галасу. роз- 
пережеться козацька душа, гуляй!... А тутъ, 
певне за гріхи моі, явиться чортикъ , и сяде 
на носі... ій-богу, отъ такъ-таки и сяде вер
хомъ, якъ на кобилу, и бачу, та не можу зна
ти. такъ и іздить, такъ и вертиться и шепче: 
„давай, Микито, грошей на горілку." Ледве 
запенябшъ, або кваплячись не найдешь швид- 
ко кешені, такъ ущипне проклятий за кінчикъ 
носа, слези градомъ потекуть, а самъ обер- 
неться до мене и язикъ показув. Отъ яка 
оказія! Часомъ не витерпишъ, дашъ ёму штов- 
шика. здается пропавъ, тільки на носі зату
маниться ; розійшовся туманъ — знову спдить 
проклятуща тваръ, и щипле за нісъ!...

— Де жъ ти будетъ гуляти, брате Ми
кито?

— Впять питаетъ по-бабськи ! Буде 
мені сихъ білорукихъ гетьманцівъ!... Козакъ 
не безъ долі. Сідай, поідемо.

Козаки поіхали спорою рисю. Заразъ 
Микита зачавъ оглядатися по бокахъ, прило-
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живъ кулакъ до правого ока, довго вдивився 
въ-даль и закричавъ :

— Такъ и есть, отъ близько. Берігъ, 
Олексію!

— Де?
— Хиба ти не бачишъ на-впередъ себе 

нічого ?
— Нічого, окрімъ птиці.
— Отъ оця птица, що літаб, то и есть 

берігъ.
— Чи-мало ми бачили птиць!
— Птица птиці не рівна : оце ворона; 

отъ що и хорошо...
— Ворона птица такъ-собі.
— Того-то й хорошо, що такъ собі ; 

ворона — дурень; вільний кречетъ, мовъ ко- 
закъ, бистро літае по дикому степу, а воро
на, мужицьке діло, товчѳться коло обістя; по- 
бачивъ ворону — то й обістк близько... Скачи 
за мною...

За півъ години козаки прискакали на край 
крутоі яруги; поузъ неі глибоко ледве при- 
кметною стрічкою вився по пісковому дну 
маленький ручаёкъ, . по бокахъ вершились, 
сторчали величезпі сірі скелі; въ розсілинахъ 
лізъ тернівникъ, та ожиннпкъ, и вибігавъ про

греб. Чайков. I. 4
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стими зеленями корчами гордовий гущавникъ, 
дуже знакомий па юзі за-для своіхъ міцнихъ 
бархатистихъ цибухівъ. Въ-низу молода дів- 
чина , сидячи на каменю надъ берегомъ пото
ка, мила ноги.

- Отъ и Варчина-Балка (Варварина 
яруга), сказавъ Микита: — тутъ іі и зимі- 
вникъ.

Дівчина живо обернула назадъ голову, 
глянула въ—гору, крикнула и щезла.

Яка проворна Тетяна ! проворчавъ 
Микита: — оце своячка Варки, весела дів
чина '

— А Варка хто ?
— Варка вдова нашого козака, по смер- 

ті чоловіка держитъ шинокъ тутъ недалеко 
відъ Січи. Мужого духу нема тутъ, все ба- 
би, — вона та іі племінниці; а живе хоро
шо : всі гроші наші сіроми тутъ оставляютъ. 
Тутъ пють, тутъ гуляютъ, тутъ... А отъ вона 
сама.

Въ цю пору, кроківъ зъ на двадцать изъ- 
за скелі показалася жінка, літъ ій зо сорокъ ; 
волосе въ-неі убране підъ козацьку шапочку- 
кабардинку ; лице и шия смаглі, обгорілі; надъ 
темними блискаючими очима чорною скобелькою 
лежали густі зроснувшіся брови; за поясомъ



э5

у неі була пара ппстолівъ и татарський ніжъ, 
въ рукахъ турецька рушница. Виміривши дуло 
рушниці противъ козаківъ, вона грізно сппта- 
ла: „по волі, чи по неволі?“

— Отъ такъ мавшъ ! одвічавъ зареготав- 
шись Микита: — звісно, по волі! И своіхъ 
не пізнала, Варко Иванівна...

— Тьфу на васъ до чорта! сказала Вар
ка, опускаючи рушшіцю. — Налякали мене! 
.Думала не-знати-хто, такъ убрався Микита 
Прихвостень! Відкіля, коли по волі?

— Пшеницю пололи.
— Добре діло. А куколю много ?
— Ость, небого! одвічавъ Микита, по- 

брякуючи въ кешені дукатами: — поки зъ 
собою носимо.

— Милости просимо! Одвалюйте жъ ка- 
мінь... А оце новітний?

— Ще теля, а буде вовкомъ.
Козаки відвалили камінь, а передъ ними 

, показалася вузка стежка, по которій зъ тру
домъ зійшли вопи и звели коней. Коней 
схвовали підъ навісъ скелі, а самі відправи- 
лись въ шинокъ.

Шинокъ бувъ щось нібп печера, ніби зе
млянка ; и складався зъ одноі великоі кімнати 
и двоіхъ маленькихъ по бокахъ; малі були
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спальнями хозяйки и троіхъ іі племінниць, а 
велика служила сходбищемъ для козачихъ гу
лянокъ. Навкруги підъ стінами стояли лавки 
и столи, въ углу бочка пінника, на которій 
часто, сидячи верхомъ, засиплявъ де-який ха- 
рактерникъ; надъ нею, у Фрамузі, стояли бу- 
тилки зъ всілякими настойками, ківші, кухлі; 
на стінахъ висіли шаблі, рушниці и пистолі.

Понурий Микита зовсімъ перемінився 
увійшовніи въ сей чудний шинокъ, де вже до
жидала іхъ Варка зъ бутилькою и чаркою въ 
рукахъ; три дівчата, таки-непогані, сиділи 
коло вікна и щось шили.

— Соине низенько, вечоръ близенько, 
Пршідп до мене мое серденько!
Весело заспівавъ Микита, приймаючи чар

ку; выпивъ, розгладивъ вуси и, обернувшися 
до дівчатъ, сказавъ : — Здорові були, моі пе- 
репілочки! Живі? здорові? ждали въ гості 
доброго козака?

— Куди-тамъ ждали! закричали дівчата 
въ одинъ голосъ: — багато васъ е такихъ 
поганихъ!

— Те-те-те, го-го-го, заскреготали, со
роки! А покаже поганий ляцьке золото, то не 
такъ заспівавте... Ба! що оце за новий хрестъ 
у васъ на тімъ березі ?
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— То такъ, одвічала шинкарка:— пе
редъ трёма днями підгуляди хлопці, трохи 
поперечились, та одинъ и остался на місці.

— Все по-давнёму, горячі го.іови ! Хто 
жъ оставсь ?

— Старий хрінъ, військовий писарь, 
сказала сміючись Тетяна: — ставъ мене цілу- 
вати, дурень, при всіхъ; я закричала, козаки 
заступились за мене, та Максимъ Шапка 
такъ якось несподівапо хопивъ ёго шаблею, 
що вінъ вже и не вставъ зъ місця.

— А попробую жъ я поцілувати тебе, 
побачу, чп вбе мене хто, сказавъ Микита, об- 
виваючи рукою шию Тетяни.

— Відвяжись! ще не впросли руки обій- 
мати мене ! справді, закричу, заразъ закричу! 
отъ, отъ, отъ закричу!

А я тобі отъ оцімъ ротъ заткаю, 
говоривъ Микита : — держи ціпко зубами ! 
— И давши ІЙ въ ротъ червонець. зачавъ ці- 
лувати, примовляючи: „яка краля!“— Що ти 
сидишъ, братіку Олексію, якъ въ полудне со
ва па березі ? Пий, гуляй — я плачу! Ба- 
чишъ, якъ весело! Співай пісню, підтягай за 
мною :

Давай, Варко,
Іще чарку,
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И поповичу підъ парку.
Випемъ — небу станс жарко! 
Охъ, моя Тетяна, 
Чорнобріва, кохана!

У красавиці шинкарки, 
Въ козапькоі тітки Варки 
6 горілка, мідъ и пиво, 
И племінниці на-диво! 
Охъ, моя Тетяна, 
Чорнобріва, кохана!

Білогруда и красива 
Тетяночка чорнобріва, 
!І блищить міжъ козакнми, 
Якъ дукатъ міжъ пятаками! 
Охъ , моя Тетяна , 
Чорнобріва, кохана !

Отъ вамъ и пісня, гнетъ відъ-разу зло
живъ, така моя натура козацька — хміль въ 
голову, пісня зъ голови, а нічого не вчився... 
Ехъ, братіку Олексію, що то було-бъ изъ 
мене, коли-бъ учили, якъ вашего брата!

Підъ-вечіръ прпіхали ще чоловіка чоти- 
ри козаківъ, поминати, якъ вони казали, по- 
кійного писаря, и піднялась страшенна гульня. 
Микита кидавъ золоті и червінці и, неперестан- 
но щуткуючи себе по носі, ворчавъ: „Вже 
тутъ! вже сівъ проклятий! Отъ кара Божа’“
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то-то була-бъ потіха!...

— Справдешня була-бъ потіха! додавъ 
Микита.

— Въ мене е бандура; Супоня на тімъ 
тижні заставивъ за пляшку горілки, говорила 
шинкарка. — Грайте, коли вміете.

— Добре! добре! закричавъ Микита: — 
давай іі сюди!

— Добре! говорили козаки , позираючи 
одинъ на одного: — та хто жъ загран?

- Хто загран ? яка штука! або я мало 
бачивъ такихъ, що грають! Хто хоче, най и 
гран, тільки-бъ не я.

— И не я! и не я! и не я! одізвалося 
зо всіхъ боківъ.

— Оце-бъ то вийшло на те: н въ збан- 
ку молоко, та голова не влазить! сказавъ Ми
кита. — Чи не вміншъ ти, Олексію ? ти чоло- 
вікъ письменни^.

— На гусляхъ то я трошки терлпкаю, 
а на бандурі ніколи не прібувавъ, одвічавъ 
Олексій.

— Пусте! гуслі, бандура, балалайка , 
свистілка —• все одно, все гран, все веселить! 
Ій-богу, воно все рідня міжъ собою! Грай!
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Олексій положивъ бандуру на коліна, на- 
че гуслі, взявъ два-три акорди, и вийшла 
якась музикальна чепуха , ніби козачокъ. Ко
заки прийшли у восторгъ и пустились на- 
вприсядки.

Микита зъ приятелями гуляли па-роспаш
ку, зъіли годованого кабанця, винили всякоі 
всячини стільки, що ніхто-бъ и віри не ймивъ, 
и по півночі въ Микити не осталось ні гроша 
въ кешені. Шинкарка перестала давати го- 
рілки и не хотіла брати въ заставъ ні оружи 
ні копя.

•— Чого жъ ти не берешъ мого добра ? 
моя шабля добра, и кінь добрий; віддамъ де
шево. Бери, дурна бабо ’...

— Ти самъ дурний, Микито; не можна, 
такъ и не беру: кошовий не казавъ.

— Правда, правда, говорили козакн: — 
тільки позволь пропивати оруже, то за тиж- 
день на всю Січъ останеться одинъ пистоль.

— И однимъ пистолемъ всіхъ перебю!... 
Такі то ви добрі товариші, тягнете руку за 
бабою!... Певне, така моя доля нещаслива. 
жалібно говоривъ Микита. - Ііце-бъ чарку. 
другу, та й годі... А! стрівайте, стрівайте! я 
й забувъ! у тебе , Олексію, 6 моі гроші ?

— в пять дукатівъ.
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— Хорошо; давай іхъ сюди !
— Ие дамъ.
— Якъ ти сміешъ не давати ёму ёго 

грошей? спитали козаки.
— Вінъ самъ не звелівъ; треба, каже, 

лишити гостинца куренному.
— Такъ, такъ, правда. Олексію ! треба 

поклонитися старшині, треба... Отъ приятель; 
ходи сюди, я тебе поцілую.

— Отъ ще й що; велика птица курен- 
нйй! сказали козаки.

— И те правда, якъ подумаетъ, про- 
довжавъ Микита : — не велика птиця, ій-бо- 
гу! бувъ простий козакъ. а теперь куренний; 
ми вибрали — и ставъ куренний, а бувъ про
стий козакъ. якъ и я. и всі ми. Поживу, 
то й мене виберуть въ куренні. Виберете 
хлопці ?

— Виберемо, виберемо! закричали ко
заки.

— Виберіть ёго заразъ, сказала шин
карка.

— Хорошо, хорошо! заразъ. Здоровъ 
бувъ нашъ куренний Микита Прихвостень! 
гура!...

Козаки кинули шапками въ-гору; Микита 
поважно розкланявся. подякувавъ за честь, сівъ
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на лавку и, взявшись за підъ-боки, сказавъ: 
— Ну, теперь, Олексію, віддавай гроші сво
жу начальству, воно тобі приказуе.

— Не віддамъ, хочъ би ти и справді 
бувъ начальникъ; проспись — тоді віддамъ.

— Е-ге! твердо сказано, характерно. 
Хлопці, зъ ёго путь буде! А ви що тамъ 
сміетесь, баби? думаете, не віддасть? поба- 
чимо. Хлопці, станьте біля сёго здрадника; 
такъ, шаблі геть !...

— Ну, що ? теперь віддашъ, братіку ? га ?
— Не віддамъ.
— Не віддашъ? протяжко сказавъ Ми-

кита.
— Чужі, чужі! закричала Тетяна, вбі-

гаючи въ кімнату: -— чуете, скачутъ по
степу !...

Одинъ козакъ приложивъ ухо до стіни и 
значно сказавъ:

— Сильно скачутъ ; певне за кимъ по
гоня.

— Я розвідаю, живо промовила шинкар
ка, вхопившп зо стіни рушницю! — а ви мов- 
чіте, гасіть огонь.

Огонь загасили; въ темноті клакнули кур-
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ки відъ рушницъ и пистолівъ, и прошептавъ 
одинъ козакъ: Скачутъ, сильно скачутъ;
вже чи не Кримці? говорятъ, що вони збира- 
ються на гетьманщину. — И все стало тихо, 
якъ въ гробі. Чиясь мягка рука сильно схва
тила за руку Олексія . и хтось прошептавъ 
ёму до уха: — Ходи за мною, я збавлю 
тебе.

— Хто ходить? спитавъ Микита.
— Це я, одвічала Тетина : — сидіть 

тихо: піду провідзю. що діеться.
Вона вийшла и вивела за собою Олексія.

Нічъ була тиха, немісячна ; звізди ярко 
горі.іп на чистімь небі: ледве чутно шумівъ 
потікъ, розбиваючись о встрічні камінці, та 
часомъ шелестіла земля, сиплючпсь зъ-підъ 
пігъ шинкарки, котора осторожно пробиралась 
міжъ скелямп въ-гору по стежці. Одалекина 
степу чути було глухий топітъ- Зъ-півъ вер- 
сти йшовъ Олексій въ-низъ потока; потімъ 
вона бистро вискочила на скелю, и мапже ви- 
гащила туди за руку Олексія, розхилила тер- 
нівникъ. сіла па камінь, посадила біля себе 
здивленого поповича и сказала : Не бійся, ні- 
чого не бійся; мені жаль стало тебе, вони- 
бъ тебе вбили ні за що; отъ я и випустила



64

въ степъ козацькихъ коней, вони побігають 
та й прибіжуть сюди, а нашимъ гулякамъ 
страху завдала: вони забули о тобі зъ пере- 
пуду. Сиди тутъ; якъ уснуть наші, ми втече- 
мо; твого коня и ще другого я знароіпне 
оставила: я вкраду у Варки мішокъ дукатівъ, 
и ми славно заживемо. Хочетъ ?

— Добре, втечемо, я тобі за те запла
чу, а золота не крадь у тітки; гріхъ красти.

— Яка вона мені тітка !... Твоея плати 
я не візму: не ввесь же вікъ мені все роби 
ти за плату !... Сиди тихо; після-завтра бу- 
демо далеко, у васъ, на гетьманщині.

— Ні, я хочу въ Січъ.
— Зачимъ тобі въ Січъ ?
— Бачишъ, Тетяно: я люблю дівчину 

богату, знатню, люблю и не можу назвати іі 
своею; такъ пехай же пропаде моя голова, 
коли позволила серцю полюбити нерівню. Поі- 
ду въ Січъ, та може въ битві зложу голову 
підъ ложемъ Татарина.

— И ти іі любишъ?
— Дуже люблю.
— И вона гарна?
— Краща всіхъ на світі! Я іі люблю 

більшъ всего, більшъ свого жптя Коли мені
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доведеться вмерти за неі, я подякую Богові, 
мені буде весело и вмирати.

— Я-бъ убила іі.
— За що ?

— Такъ, чого вона щаслива, чого мене 
ніколи ніхто не любивъ такъ ? Ласили мене 
къ собаку, и якъ собаку відтручали ногою, 

коли я навкучилась імъ. Одексію, поцілуй 
мене якъ сестру; хоть зъ ласки... Я полюби
ла тебе зъ першого ногляду ; я сміялась, жар- 
тувала, співала передъ тобою , — а тн бувъ 
смутний, павіть не усміхнувся на те, відъ 
чого реготались лругі; навіть не дивився на 
мене, и мені стало встидно самоі-себе; я бу- 
ла сердита; мені здавалось, я ненавижу те
бе, здавалось готова була вбити тебе, а не 
знаю чого бъ не дала, іцобъ збавити тебе 
відъ пянихъ козаківъ... Богъ зъ тобою, люби 
собі другу ’. и не думай о мині, тільки поці
луй мене... Мені нічю приснится твій образъ, 
твоі встидливі очи, лагідні речі, твій поцілуй, 
и мені стане весело, весело.... Поцілуй же ме
не ! Подивись, я плачу, ій-богу плачу!... Ну, 
отъ-такъ, спасибі! Сиди тихо, спи здоровий; 
козаки проспляться, — всё забудутъ; вони 
люде добрі, вп поідете вкупі...
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Та й жарко, судорожно обіймивши и по- 
цілувавши Олексія, Тетяна щезла въ корчахъ 
тернівника.

Якийсь часъ було чути топітъ около бал
ки, потімъ грімкі голоси козаківъ, що ловили 
коней, потімъ кликане: „Го-говъ. Олексію! 
де ти? го-говъ !* .. За тимъ якась пісня. 
дзенькотъ розбитого шкла. ще якісь від- 
голоски все тихше и тихше... и Олексій 
заснувъ.

Було вже колл полудня, коли вінъ про- 
снувсь; передъ нимъ стояла Тетяна.

— Я прийшла будити тебе, говорила во
па , — и жаль було будити. такъ хорошо 
спавъ ти. Вставай скорішъ; Микита и коза- 
ки готові іхати въ Січъ.

— Іхати, такъ и іхати, одвічавъ Олексій.
Микита, побачивши Олексія, дуже враду- 

вався, козаки дивувались, якъ вінъ мігъ про
пасти зъ шинку, буцімъ крізь землю прова- 
лився, и предвіщали зъ ёго на-будуще вели
кого характерника; але й Микига и загально 
всі не могли розібратп, якъ мігъ чоловікъ ви- 
терпіти, не віддать на переній чужихъ гро
шей, и навіть ледве не попавъ черезъ це въ 
дуже неприбмну суперечку.



67

— Дивне діло для мене баби, говоривъ 
Микита виізжаючи зъ балки: — ніхто іхъ 
не розбере. Хочешъ поцілувати Тетину — бе 
по рукахъ, драпав якъ кітка; а виізжабшъ- 
не витерпить, въ слёзи кинеться!

Олексій оглянувся: стоіть Тетяна надъ 
балкою, дивиться імъ въ слідъ, и втирав очи 
білою хустиною.



VII.
Обичаі заіюрозькі дивні! поступки 
хитрі! а речі и вимисли острі і боль
ше на критику похожі.

Микита Коржъ.

Зачало вечеріти. коли передъ нашими по- 
дорожними показалася кріпость, обведена ви- 
сокимъ землянинъ валомъ, зъ глибокимъ ре
вомъ докола и налісадомъ; валъ бувъ уста- 
влений гарматами; за валомъ розходився го- 
мінъ, курились димники, блищавъ золотий 
хрестъ церкви и стреміла висока дзвониця; зъ 
іі віконъ гляділи гармати на всі чотири боки. 
„Отъ и Січъ-мати !“ сказавъ Микита: — „и 
свята Покрова11, додали козаки, зияли шапки, 
перехрестились и въіхали въ городську бра
му. Козаки поіхали кожний въ свій курень, 
а Микита просто до кошового, представлять 
новобранця.

— А що, пізнавъ ти Зборовського? пи-
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тавъ Микита, идучи відъ кошового до ку
реня.

— Якъ не пізнати! Вінъ той самъ Стриж
ка, зъ которимъ не-разъ ми гуляли въ киівсь- 
кій бурсі. Я вже хотівъ признаться, така въ 
ёму повага !...

— Важна хвигура. справдешній кошовий! 
усімъ говорить: „здоровъ, братіку,14 буцімъ 
простий казакъ, та такъ скаже „братіку“, па
че тумака дасть, тільки кланяется — справ
дешній начальникъ.

— Я думавъ, вінъ пізнае мене.
— Мовчи, братіку, вінъ пізнавъ тебе: 

оце я заразъ покмітивъ, та тілько собі-на-умі: 
певне такъ треба. Правду говорить пісня: 

Тільки Богъ святий знав, 
ІЦо кошовий думае-гадав !...

А отъ ми вже близько нашого Нопови- 
чівського-Курепя. Чи е въ тебе въ кешені 
шелягъ ?

— Вілыпе 6.
— Я нс питаю білыне, а чи е шелягъ ? 

Найдеться.
-— Ну, такъ ввійдемо въ курінь; неза- 

баромъ станутъ вечеряти.
Курінь пула одна величезна кімната, ніби 
Греб. Чайков. I. б
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велика деревяна шопа, безъ перестінокъ, безъ 
переділокъ, що могла вмістити въ собі більшъ 
пяти або шести сотъ чоловіка ; кругомъ, підъ 
стінами куреня були поставлен! чисті дере- 
вляні столп, докола іхъ лавки, передній 
уголъ бувъ заставлений иконами въ богатихъ 
золотихъ и срібнихъ рамахъ, оздобленпхъ до
рогими камінцями ; передъ иконами горіли лям- 
пи и висіло велнке срібне церковне панікади- 
ло; зъ-кілька десятківъ восковихъ свічокъ яр
ко горіли въ ёму и, відбиваючись на блиску- 
чихъ рамахъ образівъ, освічалп ввесь курінь. 
Підъ образами, за столомъ, на першому місці 
сидівъ курінний отаманъ.

Колп Микита зъ Олексіемъ увійшли въ 
курінь, козаки вже зібрвлись на вечерю и ку
пою стояли середъ кімнати, голоспо розмовля- 
ючи хто объ чімъ попало. Па-силу пропха- 
лись вони до отамана по—міжь козаками, которі, 
не радо вступаючись на-бікъ відъ щодрихъ 
товчківъ Микити, розмовлялп дальшъ, павіть 
не звертаючи уваги на те, хто іхъ штовхаб,

__  Здоровъ, братіку 1 сказавъ Микита, 
кланяючись въ-поясъ отаманові; Олексііі тежъ 
зробпвъ такъ.

— Здорові, панове-молодці. Чимъ Богъ 
обрадувавъ ?
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— Отъ кошовий приславъ у твій курінь 
нового козака.

— Радъ... Ти, братіку, вірукшъ во 
Христа ?

— Вірую.
— А що тобі казавъ кошовий ?
— Поважати старшихъ, бити кателиківъ 

и бісурманівъ.
— Добре.
— Говоривъ: стояти до смерти за гро

маду и святу віру; нічого не мати свого, 
к'ромі оружя; не женитися.

— Добре, добре! И ти згодився?
— Згодився, батьку.
— А ще що ?
— А після сказавъ: ти еси поповичъ , 

такъ и Иди въ Ноповичівський-Курінь; тамъ 
же й козаківъ теперъ не стае.

— Правда, нема въ мене теперъ и чо- 
тирохъ сотенъ повнихъ: багато осталось въ 
Криму, царство імъ небесне!... А що бувъ за 
курінь зъ міеяць на-задъ, словно улей!.. Ну, 
перехрестись же передъ образами, та й оста
вайся въ нашімъ товаристві.

Міжъ-тимъ курінні кухарі заставили сто
лп деревяними коритами зъ горячою кашею,
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и такими жъ барилками зъ виномъ и медомъ, 
на которихъ висіли деревяні ківші зъ кручко- 
ватими ручками — ті ківші називались на Січі 
„михайликами1" — розносили хлібъ и рпбу. 
дбаючи на те, щобъ вона була обернена го
ловою до отамана; принесли на чистій довгій 
дошці великанського осетра, поставили ёго на 
стабло (узвишс) передъ отаманомъ и, зложив- 
ши на грудяхъ руки, низько поклонились, 
мовлячи: „батьку, вечеря на столі!“

— Спасибі. молодці, сказавъ отаманъ, 
вставъ, поправивъ сиві вуси, випростувався, 
впрісъ, и голосно зачавъ: „Во имя Отця, и 
Сина и Святого Духа й

— Амінь, відгукнуло въ курені, и все 
побожно замовкло.

Курінний виразно прочитавъ коротку мо
литву, перехрестився и сівъ за стілъ. Це бувъ 
знакъ до вечері : въ-минуту козакп посідали 
за столп, де хто попавъ , пішли по ру
кахъ михайлики, піднялись речі , гомінъ . 
сміхъ.

— Та въ васъ на Січі ідять чисто, хар- 
но; а якъ смачно, хоть би й гетьманові! го
воривъ Олексій свому товаришеві Микиті: — 
одно тількп дивно...
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— Знаю, одвічавъ Микита: — що ми 
імо зъ коритъ? правда?

— Правда.
— Слухай-ко нашу прпповідку: ви істе 

зъ блюда та худо, а ми зъ корита до-ситу...
— Дурні жъ иаші гетьманці, врпи пе- 

реймають у Запорожя тільки дурне, а на хо
рошо не дивдяться.

■І |— Люблю за правду,- впдко, що буде 
козакъ. Випемо ще по михайлику.

Підъ кінець вечері, кухарі зійшлися въ- 
купку середъ куреня; отаманъ вставъ, за 
нимъ усі козаки, прочитавъ молитву, поклоиив- 
ся образамъ, и всі козаки тежъ; потімъ коза
ки поклонились отаманові, розкланялись міжъ 
собою, и віддали по поклонові кухарямъ, мо- 
влячи : „спасибі, братіки, що нагодували.“

— Оце для-чого ? спитавъ Олексій Ми
киту.

— Така поведенція, зъ політики. Вони 
такі жъ козаки, лицарі, якъ и другі: за що 
жъ вони намъ служили? Отъ ми іхъ и по- 
важаемъ.

Піс.ія вечері, курінний підійшовъ до де- 
ревяного ящика, що стоявъ на окремішнімъ 
столі, кинувъ въ ёго шелягъ, и вийшовъ зъ 
куреня; козаки робили те жъ.
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— Кинь свій шелягъ, сказавъ Микита 
Олексібві: — завтра за ці гроші кухарі кѵ- 
плять припасівъ и зварять намъ обідъ и 
вечерю.

— Дивні обичаі! думавъ Олексій, вихо- 
дячи зъ куреня. А навкруги куреня вже гре- 
міли пісні, дзвеніли бандури; хто розказувавъ 
страшноі або небилиці, хто про у далий нападъ, 
хто вдеравъ тропака... А долодий місяць, срі- 
бнимъ серпомъ сходячи зъ-за високоі дзво- 
ниці, наводивъ лагідне, дріжуще світло на 
оці розмаігі купи.



ѴІП.
Прочнувшись на другий день рано, Оле— 

ксій Поповичъ помітивъ въ курені незвнчай- 
ний рухъ: козаки чимъ-швидче одягались, 
брали оружв п квапно виходили. Коло цер
кви чути було глухий гримітъ.

— Кличуть на раду, сказавъ Микита : 
ходімъ!

—• Ходімъ, одвічавъ Олексій. — Чого 
жъ насъ кличуть?

— Прийдемо, такъ почуемо. Може по- 
хідъ куди, або що инше. Хто ёго знав!

Площадь передъ церквою Покрови кипі- 
ла народомъ: біля стовпа, середъ площади, 
стоявъ довбиіпъ (тарабанчикъ) и бивъ въ 
котли. Въ розтворенихъ церковнихъ дверяхъ 
видко було священники и дякони въ повнихъ 
ризахъ. И оть задзвонили дзвони, заблищали 
пірначі, бунчуки, зашуміли військові хоругви,
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хиляючись до-землі — явився кошовий отаманъ. 
Священники вийшли до него зъ хрестами, на
родъ привітавъ голоснимъ : „гура“. Кошовий 
бувъ одягнений, якъ простий козакъ; въ зеле- 
німъ суконнімъ кунтуші зъ відкиданими рука
вами, въ червонихъ чоботяхъ. и невеличкій, 
круглій шапочні-кабардинці, обшитій на-хресть 
галонами : тільки булава обсипана дорогоцін- 
ними каменями, та три дняментові гудзикн на 
кунтуші, за-вбільшки зъ-добру вишню, відзна- 
чали ёго відъ рядового Запорожца, міжъ-тимъ 
якъ бунчучпі и инші зъ ёго почоту були въ 
червонихъ жупанахъ, оздобленихъ срібломъ и 
золотомъ.

Кошовий поцілувавъ хрестъ. вийшовъ па 
узвишене місце, нарошно для него нриготовле- 
пе. и відкривши свою бриту голову, покло- 
нився народов!.

— Здоровъ, батьку! закричавъ народъ 
и втихъ.

Котли перестали бити, дзвони замовкли.
— Я скликавъ васъ на раду, добрі мо- 

лодці, запорозьке товариство! Якъ ви прису
дите, токъ сёму и бути.

— Раді слухати! закричали козаки.
— Вамъ звісно, панове-молодці, що Богъ
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взявъ у насъ військового писаря. Такъ Бо- 
гові завгодно; противъ Его невпрешся! Живъ 
чоловікъ и вмеръ. а ёго місце завше живе: 
инший чоловікъ живе на ёму. Такъ и ми вмре- 
мо, и після насъ будутъ жити!

— Правда . батьку ! Розумно сказано ! 
одізвалося въ гурті.

— Отъ и въ пасъ теперъ осталося мі- 
сце військового писаря; виберіть, панове-мо- 
лодці, годного чоловіка.

Кошовий супокійно ставъ , опершись па 
булаву, а міжъ народомъ пішовъ говіръ; ви
сячи именъ. тисячи прізвпіцъ давались чути 
въ різнихъ кінцяхъ : не було згодп. Довго 
стоявъ кошовий. на-конець піднявъ булаву, 
махнувъ, и говіръ переставъ.

— Бачу, сказавъ кошовий : — що діло 
трудне: Иванов! хочеться Петра, Петрові 
Грицька, а Грпцькові Йвана, и чия правда? 
Діло темне, въ чужу голову не влізешъ; як- 
бп спіръ о храбрості, о характерстві, заразъ 
би й рішилп — це діло видиме, — а пись
менность не по насъ...

— Правда, батьку!
— Чи хочете, панове-молодці, я вамъ 

покажу писаря. Вчора прийшовъ до насъ, у
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наше товариство, поповичъ зъ Пирятина, я зъ 
нимъ говоривъ учора и дивувався ёго розу- 
мові. Самъ Богъ ёго приславъ на місце по- 
кійного: виберіть ёго — и не буде пі по 
чиёму, а буде по волі Господа.

Олексій слуховъ, и своімъ ухалъ не 
віривъ.

— Хитра собака нашъ кошовпй! шеп
тавъ ёму Микита, штовхаючи въ бікъ.

Міжъ-тимъ народъ заговоривъ:
— „Та вінъ молодецъкричавъ одинъ 

козакъ, „ не задумаеться надъ михайликомъ ! “
— А який характерний ! — продовжавъ 

другий.
— А якъ грае на гусляхъ и на банду- 

рі ! підхвативъ третій.
— Заморивъ насъ танцями у Варки въ 

шинку.
— Лучше сей, хоть я ёго й не зияю, 

ніжъ пройдоха Стусъ! кричавъ четвертий...
Говіръ часъ відъ часу ставався силыіішъ. 

згіднішъ — и якъ-разъ полетіли разомъ въ- 
гору шапки: Олексій Поповичъ бувъ вибра
ций на військового писаря. Таки тутъ, на пло- 
іцаді, надягли на ёго почотпу одежу. приві- 
сили ло боку шаблю а до пояса військову



79 

чернилицю, и вкупі зъ курінними отаманами и 
иншою знатнею повели на снідане до кошо- 
вого. Простому народов! заставили на пло- 
Щаді печеняхъ волівъ и бочку горілки.

Після сніданя всі розійшлись; кошовий 
оставивъ писаря за-для занятій по військовимъ 
діламъ. Коли вони остались самі, довго ко
шовий дивився на Олексія и сказавъ: Олексію! 
хиба ти не нізнаешъ мене ?

— Давно пізнавъ, та не знавъ, якъ при
знаться до тебе.

— Ну, обіймімось. старий товарищу! Отъ 
де ми зійшлись зътобою!... Памятовать Киівъ? 
бистрооку Настю ? га ?

— Памятаю, Грицьку! а якъ злилось 
начальство, коли довідалось о твоій втеці!

— Не вже жъ?... я думаю...
— Сказали, що ти знавшся зъ нечистою 

силою, а безъ не! не виломавъ би рішотку. И 
въ голову не прийшло, що я підпилувавъ іі...

— Вікъ не забуду твое! услуги... А На
стя що?

— Три дні плакала, на четвертий поті- 
шилась, а на пятий вийшла за того-жъ маги
стра, що посадивъ тебе въ карцеръ.

— Видишъ погана! та я объ ній більше
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й не думаю... Роскажи мені лучше, якъ ти сю- 
ди попавъ?...

Олексій зачавъ говори™.
Отъ нашъ кошовий трудящий чоловікъ. 

говорили за вечерею по куреняхъ козаки:  
зъ ранку до самого вечера займався зъ но- 
вимъ писаремъ військовими ділами; писарь у 
него й обідавъ.

А въ кошового въ увесь цей день о 
військовихъ ділахъ и помину не було. Олексій 
росказувавъ своі придарки, якъ вінъ попавъ 
у Січъ и т. д., и рішенно заявивъ сильпе ба- 
жанб вмерти. Кошовий потішавъ ёго, обіцявъ 
при способное™ орудувати у полковника Ива
на, а міжъ иншимъ сказавъ, що незабаромъ 
буде случай ёму відзначитися, и заслуживши 
славу хороброго лицаря, особисто просити о 
руку дочки полковника: ,,потому-що (додавъ 
вінъ) за днівъ кілька мп виправимося моремъ 
палити крпмські береги; наші шпігуни звіетили, 
що ханъ хоче напасти на Вкраіну  ледве 
зазнавмо, що Татаре вийшли въ похідъ, ми 
на чайки, и мовъ снігъ на голови, впадемо на 
іхні городи и села. А до того часу ти 
займи намітъ військового писаря; вінъ отъ- 
тутъ рядомъ изъ моімъ кошемъ; тобі те-
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перъ, яко старшині, не пристало жити въ 
куреню; та при людяхъ не показуй на видъ, 
що ми давні приятелі: Запорожці дуже пі- 
дозрющі, а тоді я мало можу зробити тобі 
пожитошного, не наражаючи втеряти свою 
власть. Ну, прощавай, Олексію !...

Старі приятелі обнялись и розсталися.



IX.
Веди меня , пустынный житель, 
Святой анахоретъ...

В. Жуковскій.
Ніхто въ Пирятині не догадувався, куди 

дівся Олексій-поповичъ. На другий день най- 
шли на березі Удая порожний човенъ; въ ёму 
лежала Олексібва шапка и всі положили, що 
вінъ утонувъ. Донесли объ цімъ полковнику 
Йванові.

— Колп втонувъ. такъ шукайте собі 
иншого попа, хо.іоднокрівне одвічавъ полко
вникъ, а самъ підъ-вечіръ зо всі.мъ своімъ 
дворомъ виіхавъ въ Лубни.

Неділі дві після узвороту полковика въ 
Лубни, приіхавъ туди старий Запорожецъ Ка- 
сянъ. Вінъ уже не живъ на Січі, а сидівъ десь 
въ степу зимівникомъ, по старій привичці зай- 
мався охотою на Великімъ-Лузі и привозивъ 
часами въ Гетьманщину шкури віднихъ (видра)
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на такъ звані кабардинські шапки, которі були 
въ великій моді на Запорожю, и зъ подра- 
жаня дуже вважались на Гетьманщині. Ро- 
спродавши свій товаръ и купивши де-чого въ 
Лубнахъ для домашнёго хозяйства , Касянъ 
вертався до-дому.

Запорожці ніколи не іздили ніяКими во
зами; але жъ везти всякі громозні вещі вер
хомъ було Касянові не вигідно. Касянъ купивъ 
у Лубнахъ біду, се-бъ то візокъ на двохъ 
колесахъ, запрягъ въ голоблі осідланого ко
пя и поіхавъ, проклинаючн за кожнимъ штов- 
хомъ дурпу возову ізду.

— Покаравъ мене Богъ проклятущими 
голоблями, ворчавъ Касянъ : — давлять коня 
въ боки, та ще й розвязуються. Ну, бурий, 
ну, старпй! покарала й тебе лиха година1 
були ми, бурий, зъ тобою молоді.. Ой-ой! 
погана трясучка мовъ кулаковъ у бікъ хвати
ла. Ну, бурий! Дпіпро не далеко, напою... 
Чи такъ, бувало, іздишъ въ старину ! Зновъ 
розвязалось ! тьфу на тебе, скаране, справжня 
бабська ізда; молоко-бъ тітьки возить... Стій, 
бурий!...

Касянъ привязавъ голоблю до хомута, 
Щобъ кріпше, затягнувъ зубами вузолъ, и 
проворчавъ: „Чого й треба? справдешній кал-
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муцький вузолъ, після цёго хиба колача ій за- 
хочеться, проклятій голоблі!11 сівъ па біду. 
весело махнувъ нагайкою и заспівавъ:

Славно жить па кошу,
Я землі не пашу,
Я траву не кошу, 
А парчу все ношу, 
Сиплю золотомъ.
Тра, ла, ла; тра , ла, ла!

— Ехъ бурий! терпи; Дніпро недалеко. 
На віпні не шучу,
А на смерть колочу, 
Безъ віііни я скучу , 
Та скучу , якъ хочу, 
Въ свою голову !... 
Тра, ля. ла; тра, ла, ла!

Здоровь, дядьку! зазвучавъ чистий при- 
вмний голосъ за візкомъ.

— Тьфу на тебе, нечиста сило, якъ чо- 
ловікъ зъ-заду підкрався!... Здоровъ, хлопче !

— Я не підкрався. дадьку, а скакавъ 
верхомъ; можна жъ тобі було не чути.

— Тутъ не до-того, щобъ прислухувать- 
ся: прокляті голоблі такъ и розлазяться. мовъ 
живі раки зъ горшка; такъ змучпшея, зму- 
чишея...

— Що й піеню заспіваешъ.



— 0-го, який острий! и пісню заспіва- 
«шъ; або що ? тутъ степъ, а въ степу во
зя : співаю, коли хочеться...

— Не сердись, дядьку Касяне, я зажар- 
тувавъ тільки. Коли хочешъ, и я зъ тобою 
заспіваю.

— А ти по чімъ знаошъ, що я Касянъ ?... 
може а Демянъ або Митрохванъ...

— Якъ не знати тебе всі Лубни 
знають: въ тебе мій дядько купивъ собі 
Шкуру.

— А зася ему, твому дядькові, ходити 
въ моій шкурі : нехай свою носить.

— Е, дядьку Касяне, ніби-то я сказавъ 
твою шкуру! звісно, купивъ звірину шкуру, 
того звіря , що на зарінкахъ раки ість. Отъ 
У мене зъ ёго шапочка.

— Хороший козакъ, не знак яку шапку 
носить.

— Не до того було въ-першъ, дядь- 
КУ, все вчився, а шаблі въ руки не бравъ. 
Послухай , дядьку Касяне , ти до-дому 
ідешъ ?

■— До-дому въ зимівникъ.
— А Січъ далеко відъ тебе?
— Далеченько.
Греб. Чайков. I. 6
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— Послухай, дядьку ; візьми мене зъ со
бою въ зимівникъ.

— Нащо ти мені?
— Погоди, дядьку Касяне, — зъ зимі- 

вника проведи мене до Січи.
— Тебе ? до Січи ? Та кури стянуть 

сміяться, коли я приведу въ Січъ дітва- 
ка, школяря. Певне хоче вибити дячокъ, 
такъ ти удравъ зо школа и не знаншъ ку- 
ди діваться.

— Пі. одвічавъ козакъ, потупивши повпі 
слёзъ очи : — не лайся, дядьку, доведи мене 
до Січи; дамъ тобі два дукати, въ мене більшъ 
нема ; я втікаю відъ неминучоі біди, відъ смер
ти... візьми меле, дядьку; а ні, то кинуся при 
тобі въ Дпіпро, — на твоій душі гріхъ оста- 
неться.

— Погоди, погоди... Та хто ти самъ?
— Охъ ! спасибі тобі, дядьку!... Я... не 

здрадь , мене , дядьку ! Я... Олексій-поповичъ 
зъ Пирятина.

— Хрестъ святий зъ нами!... Той самъ, 
що втонувъ. кажуть?

— Той самъ.
— И ти живий ?
— Живий...
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— Що жъ за охота тобі блукаться безъ 
причини ?

— Слухай, дядьку; тобі признаюся. Ба- 
чиіпъ, я любивъ, дуже любивъ дочку полко
вника Ивана...

— Фі, фі, фі! просвиставъ Касянъ:—ну?
— А полковникъ и заставъ мене...
— Отъ воно що!
— Я втікъ и все ховався по тростни

кахъ, та пробирався въ Січъ, поки тебе не 
зуздрівъ. Поведи, дядьку.

— Сказавъ поведу, такъ поведу. Ідь 
за мною... Відкижъ ти взявъ таку добру оде
жу и коня ?

— Одежа моя, дядьку; а коня, грініний 
чоловікъ, укравъ. Не сердись...

— Ось би! Хто не кравъ де-чого на 
овоімъ віку...

Переізжаючн Дніпро, Касянъ думавъ: 
чимъ більше живу, тинъ більше переконуюсь, 
Фо дурніщого відъ баби нема нічого на 
оріті. Якъ можна полковницькій дочці врі- 
заться въ такого дітвака, въ шкоряря? Бувъ 
би чоловікъ, здорова, дебела душа, — ку- 
Ди-бъ не Йшло, а то Богъ знав що! Зві- 
сно, баба!...

— Що ти ворчитъ, дядьку ?
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— Отъ такъ, нагадавъ бабъ...
— Та й розсердився?
— Та й розсердився.
— Відчого ?
— Ие всімъ росказувати! Постарівсь, 

надививсь, живъ довго на світі, — вмира- 
ти пора!



Въ часи Запорожя, Великий-Лугъ (се-бъ 
то, болотяні острови и низькі місця дніпро- 
вого берега) бувъ покрытий дрімучимъ лісомъ; 
зъ сёго ліса козаки будували великі одно- 
маштові веслові човни, що вміщали въ собі 
зъ сотню людей, и на-вдивовижу мореплав- 
цівъ, безпечно переплйвали на нихъ Чорне- 
Море, являлись нежданно навіть въ Малій- 
Азіі, грабили, руйнували городи и безпечно 
верталися въ Січъ. Ті човни були вузкі, дов- 
гі, легкі на ходу и називались чайками, за- 
певне по своій бистроті и по тому, що по 
знаружніхъ краяхъ зъ обохъ боківъ вони бу
ли обшиті смолеными тростниковыми оберемка- 
ми, що імъ надавало видъ птиці изъ зложени- 
ми крилами, и зупиняло човнові тонути, хотя- 
бъ вінъ и наповнивсь би водою.

Свіжий полудневий вітеръ бистро гнавъ 
по Чорному-Морю кілька сотъ козацькпхъ ча-
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ёкъ; навпередъ усіхъ визначувалась чайка 
отамана, зъ невеликимъ хрестикомъ на машті. 
Вітеръ дувъ рівний, заокругляючи тяжкі пару
си зъ веретъ, де-пе-де залатанихъ оксамитомъ 
и турецькими шалями. Козаки, піднявши весла, 
спочива.ш, курили люльки; було парно, нолу- 
..ііішне сонце налило, вітеръ дихавъ скваромъ, 
буцімъ изъ розжареноі печи; копювий и 
скілька чоловіка куріннихъ, розстябнувши об
шивки сорочокъ, чуняли, прислухуючись одно- 
стайнёму шмирові й плескові морськоі фнлі ; 
віиськовий писаръ лежма перелистувавъ якусь 
церковну книгу; кормачъ, старпй козакъ, си- 
дівъ на кормі. підогнувши ноги и. не спуска- 
ючи очей зъ нішістоі струі, що бігла за кор
мою, співавъ жалібну пісню :

Де ти ходишь, де ти бродишь,
Козацькая доле?
Придавила козаченька
Гіркая неволя!...
0-охъ! охъ , о-хо!
Гіркая неволя!...

Ані племени, ні роду;
’ Тяжко жить на світі,
Ну, хоть просто зъ мосту въ воду.
Доле моя, де ти ?
Одізвалась моя доля
По той-бікъ Лиману:
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„Терпи, козакъ, я ласкаю
Богатого пана.“
О охъ! охъ, о-хо! 
Богатого пана!

Якъ-разъ чайка здрігнула, похилилась, 
парусъ заплескавъ по воді, піднявся, стря- 
хнувсь, паче живий, и оббризкавъ всю чайку. 
О-го! сказавъ кошовий, вскакуючп бистро на 
ноги: — до-долу парусъ! спускай машти!

Въ-минуту впавъ парусъ и чашта тихо 
лягла вдовжъ отаманськоі чайки; другі зроби- 
-іи такъ само. Веслярі взялись за весла. Па 
кормі старий козакъ сидівъ по-спершнёму, 
Иерухомо, и співавъ:

Доле моя, де ти?

— Бачъ, якъ розігралась погода, загу
щавъ кошовий : — молодецька погода, потішна 
погода! А ти, старий хреню, тягнешъ бабсь- 
КУ пісню, накликаешь біду на свою голову, 
чи що ? Нуте, хлопці„ хоромъ, та веселішъ, 
лучше й робота йде зъ піснями. Веслярі пе
реглянулись міжъ собою, прилягли на весла и 
Заспівали въ ладъ :

Изъ цонпзя вітеръ вів,
Повіьаб ;
Вітеръ чаёчки лелів
И качае.
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Гей , хлопці, живо , живо ! 
Въ Січі вино, въ Січі пиво; 
Будемъ опочивать, 
Будемъ опочивать.

Вразъ у весла! чайка чайку 
Обгоняйте!
Про Підкову, Наливайка, . 
Заспівайте.

Гей, співайте, хлопці, пісні,
Паче птахи піднебесні 
На волі въ степу. 
На волі въ степу!

Здавалось, що чайки пішли на веслахъ 
ще бистрішъ: вони буцімъ розуміли пісню. 
неслись якъ птиці, сміло шмигляли по ФИЛЯХ!,. 
А вітеръ все силыіішавъ и сильніпіавъ ; дужче 
и дужче колыхались фнлі , грубше и грубше 
накачувались вали, стовкались, розбивались 
одинъ увъ одного, обкидуючи мореплавцівъ 
бризкамп и іііною; Чорне-Море. завпіе готово 
погуляти, розігралось не на жартъ. Воло ки- 
піло, стогнало. клекотіло; надъ водою підняв- 
ся туманъ відъ дрібнесенькихъ капель ; на небі 
не було ні хмариночки, сонце йшло по небу, 
дивне, злоьіще, безъ промінівъ, буцімъ червона 
куля. Козацьку флотилю розметало въ різпі 
сторони. Чайки одна другу потеряли зъ виду.
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На отаманській чайці веслярі вибились изъ 
силъ, положили весла; іі качало, кидало по 
Филяхъ новъ галушку; старшгни й козаки 
зібрались кругъ кошового.

— Дивна погода, кошовий батьку! го
воривъ одинъ курінний: — видима кара божа! 
Була-бъ туча, буря, грімъ, дощъ. блискавка 
и инше, — воно-бъ нічого: а то дув, Богъ- 
знав відкіля й зачинъ ?... Видиме скаране !

— Не придумаю. чимъ прогнівили Бога, 
одвічавъ кошовий: — до церкви ми ходили, 
пости держимо. вертаемось зъ лицарського ді- 
ла: богато стеребили бісурмансышхъ головъ, 
щобъ християнамъ було жити на світі ширше. 
Кримъ довго насъ не забуде!

— Такъ; а зачимъ же воно дуе такъ 
страшно, и чого ёму хочеться ?

— Я знаю, чого ёму чочется. перебивъ 
кормачъ. —ёму хочеться грішноі голови; 
поки не кинемо въ море цю голову, вітеръ 
не втихне. Памятаю. давно. ще за Сте
пана Батория, бувъ на насъ такий допустъ; 
кинули въ воду грішника — якъ сто бабъ по
шептало : разомъ утихло!

— Що жъ ’ одному не штука вмерти для 
славп и добра всему товариству, закричали 
козаки. падаючи на коліна: — слухай, кошовий
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батьку, нашу сповідь; чиі гріхи білыпі , того 
и кидай въ море.

— Погодіть, сказавъ військовий писарь, 
Одегсій-Поповичъ : — завяжіть мені, брата , 
очи черною китайкою, привісьте до шиі камінь 
и киньте въ море. Я грішникъ: нехай я один ъ 
логину за все славне козацькее військо.

— Якъ ? заговорили кошовий и козаки: 
— ти свате письмо читаетъ, народъ нау
чаешь на добро; невже-жъ ти грішнійший 
відъ насъ ?

— Я лучче себе знаю, братя-товариші; 
тяжкі моі гріхи; я утікъ зъ дому, якъ зло- 
дій, не простився зъ батьківською могилою, 
покинувъ безпомошну стареньку матіръ... Чу
ете? Оце не вітеръ віе; це вопа плаче на не- 
гідного сина!... Не море клекоче — гремлять 
іі преклони па мою грішну голову. Не буря 
підіймае тяжкиі филі — це здихи матері ко
леблютъ море.'... Та чи-мало ще гріхівъ па 
мині!... Беріть, братя. камінь, и кидайте мене 
зъ нимъ...

Олексій-ІІоповичъ надягнувъ білу сороч
ку, ставъ на коліна, и отворивши церковну 
книгу, зачавъ молитися. А міжъ-тимъ вітеръ 
ставъ затихати. Козаки зглянулись про міжъ 
себе и закричали: „Читай, Олексію! читай!
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твоі молитви спасаютъ насъ/ Незабаромъ ві- 
геръ зовсімъ стихъ; заходяче сонце ясно та 
весело глянуло на море; хвилі уляглись; чай
ки, якъ птиці. злетілпсь зо всіхъ сторонъ на 
знакъ до чайки кошового, и на-нічъ пристали 
віддихати до невелі.чкого острівця, недалеко 
відъ Лиману. Злічили чайки, людей — и на- 
вдивовижу всіхъ, не було ніякоі згуби. Тоді 
зъ криками радости підняли козаки на рукахъ 
Олексія, .називаючи ёго спасителемъ, а після 
вечері. за чаркою горілки . заразъ зложили 
про ёго пісню, котора й досі живе въ устахъ 
украінськихъ кобзарівъ и бандуристівъ:

На Чорному-Морі, на білому камні, 
Ясненький сокілъ жалобно квилить-проквиляе.
И т. д. Ця дума навіть напечатана міжъ 

украінськими народніми ніснями, виданими 
4 834-го року Михайломъ Максимовичемъ.



XI.
На другий день підъ вечіръ. уся Січъ 

стрічала котового и козацьку флотилю : при 
радішнихъ крикахъ розпаювали награблене срі- 
бло и золото; бистро ходили по рукахъ ми- 
х а Й л и к и за здоровлк кошового и військового 
писаря; по всіхъ куреняхъ чути було нову 
пісню:

На Чорному - Морі на біло.му камні, 
Ясненький сокі.іъ жалібно квн.іить, проквиляв.

И де не проходивъ Олексій, летіллі 
въ-гору шапки, и розлягались радішні клики. 
На вечерю позвавъ Олексія конювий.

— На ловца и звіръ біжить. сказавъ 
вінъ входячому Олексіеві: — про вовка по- 
мовка, а вінъ и тутъ! Отъ лубенський полко
вникъ, Иванъ, просить нашоі помочи: Кримці 
провідали, що половина ёго полку по петь- 
манському приказу пішла на ляцьку грапицю. 
та хотятъ напасть на Лубни. Теперъ полко-
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вникъ и просить насъ, якъ добрихъ сусідівъ, 
помогти ёму, коли що случиться нехороше. 
Такъ напиши ёму, що я радъ зъ товарист- 
вомъ помагати ёму, нашому братові, одпо- 
вірцеві, якъ Богъ повелівь — литъ коли вінъ 
віддасть свою дочку за війскового писаря 
віЙська ззпорозького, Олексія-Поповича. Напи
ши такъ скорішъ; я підпишу, и віддай оце- 
му посланцеві—треба квапитися.

Ажъ теперъ приглядівся Олексій - Попо
вичъ до полковничоло гонца и радішно за
кричавъ: се ти, Герцику?

— Я, папе військовий - писарю, одвічавъ 
гопець, низько кланяючись.

— А ти ёго знаешь, Олексію! спитавъ 
кошовий.

— Знаю, батьку, це дотепний чоловікъ. 
Чи здоровъ полковникъ ?

— Здоровъ, полковникъ здоровъ, и ёго 
дочка Марина, и всі здорові...

— Чи думавъ ти мене тутъ побачити?
— Ніякъ не думавъ; усі гадали, що ви 

втонули, ловлячи рибу, и плакали по васъ, а ви 
тутъ... великимъ паномъ. Силенъ Господь 
въ Сионі!..

Вечеряли въ кошового дуже весело. Ко- 
жний мавъ на те своі причини. Після вечері
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кошовий давъ письмо полковничому гопцеві, 
приказавши ему квапитися.

Олексій закликавъ Герцика на минуту 
въ свій намітъ. Па дорозі встрітивъ іхъ Ми
кита Прихвостень: вінъ бувъ підъохочений 
и вже щуткувавъ себе по носі; примовляючи : 
Та забирайся, проклята гадипо, зъ доброго 
носа! Отъ кара божа!.. Та тутъ и сидіти не 
вигідно. Козацький нісъ — большій нісъ: лети- 
собі лучче онъ до того пана, старого шлях
тича, забувъ ёго прізвище... досадно: забувъ! 
та тебе не вчи. де маешъ стати, погана личи- 
но, й самъ знаешъ... Отъ въ ёго нісъ вже 
осідланий золотимъ сідломъ изъ скольцями: 
сидіть буде хорошо, вигідпо! Иди жъ... А! и 
нашъ війсковий писарь!.. Говоривъ вражимь 
дітямъ, що буде путь зъ Олексія-Поповича, 
буде — и вийшовъ.. И бе ворога, якъ мухъ. 
и на гусляхъ грае, и Богові молиться за на
ше товариство!.. И пісня есть, ій-богу, есть... 
Ось вона, ця пісня:

На білому морю, на соколиному морю,
Чорний камінь квилить, проквиляе!..

Тутъ щось не такъ, одно слово не такъ 
поставлене, а завтра вивчу и буде хорошо: 
сёгода ніколи!.. Ку ди жъ ти Идешь, пане пи
сарю ?
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— Спати пора, брате Микито, и ти ля
гай спати.

— Кѵди тобі спати, тутъ така комедія! 
Послухай. Прихожу въ курінь, и сівъ вече
ряти ; біля мене новітний. просто смітв, 
ДІтвакъ, сидить и нічого не ість; я ёму 
нихайлика — не пе. каже: не здоровиться , 
Дядьку.

— Який я тобі въ днявола дядько? зо
ви мене: брате Микито. А тебе якъ звати?

— Я. каже. Олексій - Поповичъ.
— А може ще й пирятинський? кажу я.
— Именно, пирятинський!
— Отъ-тутъ я й покотився відъ сміху. 

Який ти. кажу, Олексій пирятинський... Богъ 
ьъ тобою, вморивъ мене сміхомъ! 6 въ насъ 
Олексій-Поповичъ пирятинський. не тобі пара: 
хочъ и молодий, та дебела душа. и відъ 
михайлика не відказуеться, и тек... А ти що 
за козакъ! молоде, зелене, ще нс зложився; 
хоть и доброго зросту. та прямий и тонкий. 
наче тростинка...

— Я отъ зъ неділю живу въ курені. 
сказавъ вінъ, відъ усіхъ чую, що е другий 
Олексій-Поповичъ пирятинський, то хотівъ би 
подивиться на него.

— Уздришъ, сказавъ я: — вінъ теперъ
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приіхавъ разомъ зо мною. Я-бъ тобі ёго за
разъ показавъ, та вінъ у кошового.

— Покажи мені, коли вийде.
.Ладно, сказавъ я, —- л отъ тутъ 

вже давно брожу та напіваю нову пісню.
— Дивно, якъ що оце не снилось, од- 

вічавъ військовий писарь: — въ Пирятині, 
скільки тямлю, не було другого Олексія-По- 
повича.

А явився, ій-богу! явився! отъ я 
тобі ёго покажу.

— Нехай завтра.
— Ні, не завтра, сегодня покажу. Ми

кита Прихвостень справедливий коЗакъ, не 
стане снівъ розказувати; випити — випб при 
оказіі, а брехати не стане. Приведу, заразъ 
приведу Пирятинця, докажу правду...

Охъ! по соколиному камню, по чорному камню 
Білев море квилить, проквиляе.

И Микита пішовъ икъ Поповичівському- 
Куреню, виспівуючи нову пісню. А Олексій- 
Поповичъ ввійшовъ у свій війсковий наметъ, 
роспитавъ Герцика, надававъ ёму пропасть 
орудокъ и въ Лубни и въ Пирятинъ, давъ 
на дорогу кілька дукатівъ, и подарувавъ до- 
рогий турецький кинджалъ, обсипаний диямен- 
тами, мовлячи: „Я самъ своіми руками вбивъ
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чршу, и знявъ зъ его цей кинджалъ; пехай 
вінъ буде закладомъ нашоі приязни. “

1 ерцикъ зъ слезами обіймивъ Олексія. 
°біцявъ залагодитп всі орудии, заразъ дати 
знать въ Січъ, и вийшовъ.

ІЦе іпхо шевелилась, іце не встигла- 
°Уло вспокійніти спущена пола рядкового на
чету війскового ппсяря, якъ унять піднялась 

И боязько ввійшовь молодой смуклий Ко
закъ; зъ-за ёго виглядала голова Микнти.

Отъ тооі й землякъ! говоривъ Мпкп- 
^•-—толкуйте зъ нимъ про Пирятинъ, а мс- 
Ні ійколи, мене кличуть. Прощавайте!.. Мики- 

бреніе, Микиті сниться! Микита такъ-собі: 
ДУрень Микита! А Микита все свое... Послі- 
Дні слова ледве чутно вже росходились за на
метомъ.

Греб. Чайков. I. 7



XII
Скромно стоявь коло дверей молодий ко- 

закъ, опустивши очи, и судорожно обертаючп 
въ рукахъ красиву кабардинську шапочку. Оле- 
ксій глянувъ на его, протеръ очи и ледве 
шепотомъ сказавъ: Мій Боже! або я глузди 
втерявъ, або оце Марина?...

Дві велпкі слези покотплпсь по щокахъ 
молодого козака; вінъ бистро піднявъ повікп, 
випустивъ изъ руки шапочку, и вже лежавъ 
на груді Олексіа , повторяют! тихо: — я, мій 
мидий, я, мій ненаглядний Олексію!...

И довго вони нічого не говорили, дивля- 
чись одинъ на одного, сміялись, плакали и 
зливаючись устами въ одинъ безконечній по- 
чілуй, уносились далеко відъ землі.

За всі печалі, журби и страданя, за 
всю тяготу нашоі земное жизни, великий Творець 
но нагородивъ чоловіка, давши ёму молодость 
и — любовъ...
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— Якъ же ти попала сюди, моя гор
личко ? питавъ Олексій: якъ ти покинула віт— 
Чя, и перейшла вольниі степи ?

— Памятаешъ ти цей страшний вечіръ, 
коли батько заставъ насъ на острові?.. Я ска
зала тобі: біжи швидче, біжи въ Січъ, я тобі 
приказую! II ти втікъ, поцілувавши мене; а 
изъ-за дерева вийшовъ батько, грозно поди- 
кився на мене, піднявъ надо мною стиснену 
руку — и зупенивс . паче неживий; після 
,!Даривъ себе кулакомъ по лбу, и тихо, су— 
4,10 сказавъ: „не дивись на иене такъ стра- 
’ино.' ти подобаетъ на мою покійницю... поі- 
Демо до дому'* відвернувся и пініовъ; я за 
>Шмъ иду и нігъ не чую. ІІрийшли до берега, 
‘ямъ стоіть човенъ, въ човні Гадюка и Гер- 
оикъ. Батько сказавъ імъ весело: „Я ходивъ 
Ходити по острові и дочку найтовъ; вона 
'е®ъ ходила* Ми сіли и приіхали до-дому.

— А ти не бачила тутъ Герцика ? зъ не
спокоенъ спитавъ Олексій.

— Чому ні! вінъ зъ нами повстрічався 
коло самого намету, та не пізнавъ мене, тіль- 
ки сказавъ Микиті: проведи мене, добрий чо- 
ловіче , до Полтавського - Куреня...

— А ти ёго відъ-разу пізнала?
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— Ато-бъ! нічъ місячна якъ день... Чо- 
го-жъ ти засумувався?..

— Нічого. Тобі треба скорішъ утікатн 
зъ Січи. Якъ довідаються, що ти тутъ, буде 
біда, ми можемо заплатити жйтемъ.

— Коли-бъ тілько вкупі, я готова вмерти.
— На-що вмирати. коли ми будемъ жи

ти въ-купі щасливо, супокійно ? Нашъ кошо- 
вий писавъ сегодня до твого батька: сватавъ 
тебе для мене, а кошового треба твому бать- 
кові. Якъ ти думаетъ: чи ноблагословить 
насъ батько?

— Богъ ёго знав, ёго не, відгадаешъ! 
Разъ вінъ прийшовъ до мене въ-ранці, а я 
плакала. — Знаю, сказав вінъ. чого тг. дур
на , плачеш ь... Колп - бъ мені зловити того 
Олексія...

— Такъ що бъ? спитала я.
— Чого втішилась ? що тобі ? вже-бъ 

я знавъ. що зъ нимъ зробити!
Я ще гіршъ запкакала и пішла въ садъ; 

дивлюсь — сонце такъ світить тепло . а моі 
квітки цвітуть и нахпляються одинъ до одного; 
по нихъ лазятъ и навкруги літають мушки, 
жучки, пчоли , всі вкупі, всі роемъ, — а я 
одна на світі, подумала я. якъ той сонішникъ, 
що стоіть одиноко надъ доріжкою; але й ёму
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и ді.іо, 6 радощі: вінъ любить сонце, и куди 
піде воно ясне, сонішникъ повещак за нимъ 
<‘вою нромінно-цвітну головку. И мені стало 
встидно... Бездушнпй цвітокъ обертабться до 
сопця, паче въ ёго сила; вінъ одірвався-бъ 
відъ кореня и полетівъ би до его, — а я'? 
мое сонце. ноя радость далеко; знаю де вінъ, 
и сижу, паче звязапа!.. досижусь, іцо просва
таютъ мене за нелюба . страшно!. Підъ-ве- 
чіръ моя циганочка продала всі моі дорогі 
ковтки и дукатові намиста, и въ ту-жо ніч ъ 
я втекла зъ вітцівського дому, пристала въ до- 
розі до Запорожца Касяна, відпочила въ ёго 
день на зимівннку, а ніеля вінъ, спасибі ёму, 
ировівъ мене до самоі Січи... Ну. годі, годі, 
перестань, ти мене зацілубшъ!..

Охъ, моя ненаглядна Марино! И для 
мене ти покинула дімъ, вітця, родину? для 
мене рішилась іхати верхомъ, по дикій сто
рон!, надягла козацьке вбране, обрізала своі 
довгі темні коси?

, — Па іцо вони були мені? хиба вда
вшись було ними ?.. Я зъ радостю взяла но 
жиці и обрізала іхъ... Та якъ вони впали пе
редо мною на стілъ, темні та довгі, — новъ 
іцо одірвались відъ мого серця, не стану 
таіти — я заплакала. Коси, моі коси, поду-
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мала я, скільки літь я лишалась вами передъ 
подругами, «коли ви, якъ чорні змиі, гарно 
обвивались округъ голови моеі и червоний 
макъ иноді горівъ над*, вами, мовъ полоня! 
Скільки разъ ви горячо розкидувались па по- 
душці моеі дівочоі постелі, коли чудней сонъ 
о німь волнувавъ мою кровъ, и скільки рязъ 
чорною хмарою закривили мое лице відъ я- 
сного ранку, відъ божого сонця, коли я. 
пробудившись, червоніла, згадуючи сонъ свій !.. 
Думали я въ грібъ лягти зъ вами, темні моі 
коси, зъ вами, подруги моеі однокоі радости 
и печали... Тай отъ я підпяла на васъ руку, 
на саму-себе!... Падайте, слези, зернатимъ 
дощемъ на моі коси; не приростуть вони, не 
пристане скошена трава до свого корепя. не 
цвісти зірваній квітці... Такъ я думала, — не 
сердись мій милий... але це було не довго: 
я нагадала, для кого збулася своеі краев — и 
перестала плакати, навіть сама сплела обрі- 
зані коси, сховала на груді своій и принесла 
тобі въ дарунокъ. На, возьми іхъ, вони 
твоі!..

Олексій притиснувъ іхъ до серця, обнявъ 
п розцілувавъ Марину. — Олексій и Марина 
плакали.

— Скажи мені. спитавъ Олексій після
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довгого мовчаня: — чого ти назвалася Оле
ксіемъ ?

— Того, що мені сподобялось се имя... 
Охъ ви козаки, козаки! думаете, що въ жі- 
нокъ и ума немае; а піди на хитрощі — то 
пятнадцать літъ дівчина старого одурить. Ба- 
чишъ, я назвала себе Олексіемъ, пирятинськимъ 
поповичемъ, знарошна, щобъ тебе швидче 
відшукати. Я знала, що ти повиненъ бути на 
Січі; та я й не знала сего на-певне, але 
мое серце віщувало, що ти тутъ. Та якъ 
чідшукати тебе? Стану розпитувати, може 
Догадаються, та якъ же й допитуватись ? а 
може ти ще не въ Січі?.. Я й подумала: на- 
звуся сама Олексіемъ; коли хто тебе не 
знак, то Й нічого и не скаже, а другий може 
скаже: знаю и я одного Олексія Поповича 
пирятннського, бачивъ ёго отъ тамъ п тамъ, 
або що-небудь такее. Оце мені й на руку...

— Бачъ, яка хитра;
— Треба хитрувати, коли немае сили- 

—■ Ледве я сказала въ курені свое имя, такъ 
Усі й закричали: „Отъ штука! е въ насъ уже 
одинъ Олексій Поповичъ; та ще й пирятин- 
ський; отъ кумедія! та ёго теперъ нема, по- 
іхявъ на Кримцівъ; та що за молодецъ! та 
вінъ у насъ військовимъ писаремъ!11 И я все
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довідалась, и не нитаючи про тебе, мій со
коле ясний... Не сумуй же такъ? Хиба тп 
розлюбивъ мене ?...

— Богъ мене скарав, коли розлюблю 
гебе ! Ьідтого я й задумавсь, що люблю тебе, 
що мепі жаль тебе. Моі товяриші не лихі, 
■ лс сурові п невмолимі, коли хто нарушав 
іхъ законъ. Біда. коли тебе пізнають! Въ ме
не завмирав серце, коли подумаю... Я боюсь, 
щобъ той Герцикъ...

Що за нужда Герцикові мішаться 
въ ваші військові діла? Атже-жъ вінъ не За- 
порожець, а твій приятель, та вінъ и не пі- 
знавъ мене!..

— Сему - то я й не вірю: у ёго очи. 
якъ у кота; скажи хиба, що ёму далеко луч
ше не здраджати насъ...

— Авже - жъ!.. Покинь своі чорні дум
ки . подивись веселішъ па мене, поцілуй 
мене!..

— Радъ би я покинути, та самі въ го
лову лізуть. Зиовъ думаю: атже-жъ Герцикъ 
знавъ, що ти втекла ?

— Вінъ остався въ Лубнахъ. въ наше
му домі, такъ певне знавъ.

— Чого-жъ вінъ мепі не сказавъ. Якъ 
подумаю, то тутъ щось недобре...
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— Пічого!.. Отъ ти мені дай доброго 
копя, я поіду просто па зимівникъ Касяна 
и тамъ підожду тебе; батько пенне пристане 
на нашу сватьбу; не пристане — Богъ зъ нимъ, 
займемо кусокъ степу, поставимо землянку. 
т_а іі заживемо.

Тутъ пііплп толки, пляни про будуще, 
запевненя о любові, клятви, — словомъ, пішлп 
речі довгі, та дуже - нетолкові для всякого 
третёго на світі, кромі самихъ двохъ кохаю- 
чихся. Наконець Олексій якъ - разъ буцімъ 
Здрігнувъ и квапно сказавъ:

— Пора намъ іхати; нічъ коротка; чу- 
ешъ. якъ похолодніпіало въ наметі; заразъ 
чуде світатп. Мені неможна відъіхати; я тобі 
Дамъ за провіднкпа Микиту: вінъ чоловікъ 
Добрий. любить мене и не здрадить: боюсь 
Ольки, що вінъ пиний... Ну, ходімо! Боже 
чій! чусшъ. хтось розмовляб за наметомъ?

Марина мовчки кивнула головою.
— Такъ, розмовляють; не бійся, це спі— 

Знені гуляки, я заразъ прогоню іхъ...
Олексій бистро розхиливъ поли намета и 

етанувъ: па дворі вже зовсімъ розвиднілось ; 
чередъ наметомъ стоіть купа козаківъ.

— Чого вамъ треба ?—спптавъ Олексій.
— Власть твоя, пане писарю, одвічали
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козаки: — а такъ робити не годиться. Не 
довго простоіть наша Січъ, коли старшина 
сама зачне знущаться нашими законами : коли...

— Идіть, братця, спати !... ви зъ учора- 
шнёго похміля...

— Дай Господи, щобъ оце було зъ по- 
хміля! Отъ я сорокъ літъ живу на Січі, а 
нік оли зъ похміля не верзлось таке, якъ на 
яві діеться, говоривъ сивий козакъ: — якъ 
можна ховати въ Січі жінку ? відъ жіпкп и 
въ раю чоловікові житя не було, а пусти іі 
въ Січъ...

—• Жаль, що зъ мого куреня вийшовъ 
такий грішникъ! сказавъ курінннй отаманъ:— 
споконвіку не бувало на Поповичівському-Ку- 
репі такого пятна.

— Бачъ, яке беззаконие! говорили многі 
голоси голоснішъ и голоснішъ: — отъ воно. 
нечиста покуса! отъ сидить вона. Возьмімъ 
іі, хлопці, та й просто до котового.

— Ви брешете! сказавъ Олексій : — 
рушайте по куреняхъ , а то вамъ лихо буде.

— Ні, ні! кричали козаки: — лицарі не 
брешуть; може брешуть письмепні, въ школі 
вивчились ; ще передъ досвіткомъ намъ ска
зали , що въ писаря въ наметі жінка ; мп й
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зійшлися сюди и чуди ваші розмови, ваше ці- 
луване, все чули, и попа призвали...

— Такъ, коли такъ , то п есть у мене 
въ наметі жінка: вона моя суджена. Не хо- 
тівъ я оскорбляти товарпства и нарушат за- 
кони Січи; за годину вже-бъ іі тутъ и не 
було, а теперъ ваша рука недокинеться іі чи- 
стоі, непорочноі; хиба трупъ іі и мій вкупі 
ви достанете...

Олексій обнаживъ шаблю.
— Стій, сипу мій! закричавъ голосъ 

священника , виступаючого зъ товпи: — въ 
беззаконьяхъ зачатъ еси и во гріхахъ рож
денъ ти, яко человікъ: не причиняй нового 
тягару па совість. Геть оруже! Смирись, 
грішнику, передъ трестомъ и розпятимъ на 
німъ.

Священникъ піднявъ хрестъ : козаки зия
ли шапки; Олексій кинувъ шаблю и ставъ на 
коліна.

— Такъ, мій сипу, покорись Богові и 
законамъ; бери свою суджену и підемо на 
судъ кошового и всего товарпства. Не руште 
ёго, братя, вінъ самъ піде.

— Ходімо, твердо сказала Марина; ви- 
ходячи зъ намета : — ходімо , мій милпй; на
ша любовь чиста, Богъ видпть іі и спасе насъ.
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Та й, окружені казаками, ОлексіЙ п Ма
рина пішлн за священникомъ въ намітъ ко
шевого. ■ .

Строго принявъ кошовий вість о провині 
військового писаря, заразъ зібравъ раду, и за 
кілька годинъ пізніше Олексій и Марина були 
осуджені па смертельну кару. Зъ уваги на 
заслуги писаря зробилп ёму ласку: позволили 
вчерти вкупі зъ Мариною. Въ Січі не най- 
шлось козака. которой би готовъ бувъ стра- 
тити жінку.

__  Чп нема де 'Га гарина ? спитавъ ко
шовий.

___ Звісно. мн не беремо въ неволю цёі 
ледачи, одвічалн ёму: — а сотникъ Буланий, 
що тепер ь живе зимівннкомъ , весною піймавъ 
на охоті відсталого Татарина и заставивъ 
ёго молоти на жорнахъ кукурудзу; такъ хиба 
привести сёго Татарина . коли вінъ ще на 
смерть на замоловся.

Післалп за Татариномъ, кару відрочили 
до завтра, а переступниківъ посадили підъ 
стражу въ деревяну хату зъ желізнимп ре
шетками на вікнахъ.



XIII.
У Запорожцівъ бувъ обичай, доставляти 

переступникамъ передъ страченемъ всі які- 
можъ догоди. Смачні страви п дорогі напи
тки принесли на обідъ Олексібві и Мариш. 
але вони не рушалп іхъ. часами глянули 
одинъ «а одного, и зъ якоюсь скаженою ра
дости усміхаючпсь стискалися въ обнятяхъ. 
Та отъ вже й сонце ходиться на західъ: у 
воздусі стало холодніше: товпп козаківъ, шу
мно розмовляючи, ходили міжъ куренями ; ода- 
лекп награвала бандура гуляшу пісню. дававъ 
чутися топітъ розгулыюго тропака. неслись 
неясні слова пісні:

Одъ Полтави до Прилуки 
Заломала закаблуки. 
Ой лихо 1 закаблуки ! 
Дамъ лиха закаблукамъ.

„ иіцпіший тропамъ заглушавъ кінччуі слова. 
Зъ другоі сторона лаволн чутис. урочнст.
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протяжні акорди, и чистий мужній голосъ 
співавъ:

На Чорному-Морі, на біюму камні
Ясненький сокі.іъ жалобно квилить проквпляе...

Народъ навкруги слухавъ пісню о хо- 
робрімъ військовімъ писарі, — а самъ писарь, 
засуджений на смерть, задумчиво стоявъ коло 
решотки п слухаючп хвалебиу пісню, сумно 
глядівъ на сопце, що йіпло на западъ. Швид- 
ка ластівка високо літала въ воздусі, весело 
щебетала, и спускаючись до-землі вилась око
ло тюрмп; недалеко передъ вікномъ витяга- 
лось одиноко тонне стебельце якоісь травки ; 
воно прозорилося, блищало відъ укіснихъ про- 
мінівъ сонця. и колихане вечірпімъ вітрпкомъ 
звільиа похилялось икъ тюрмі, буцімъ проіца- 
ючись изъ замкненими. На очахъ Олексія 
показалися слези.

О, не дивись такъ сумно, мій ми
дий! говорила Марина, ломаючи своі білі 
руки: — твій смутокъ розривае мое серце! 
Я нерозумна довела тебе до смерти... знаю 
що ти думаетъ.

— Годі, Марино! перестань торговати; 
не знаешь ти моіхъ тяжкихъ думокъ.

— Знаю, знаю ! Прощай , ти думаетъ : 
яснее сонце, завтра не я вже стану диви-



115

тись на тебе! Завтра въ оцей часъ весела 
ластівочка стане щебетать и літати, якъ и 
сегодня, и супокійно вене вечеромъ у своімъ 
гніздочку, та й оця похила травка завтра су
де ще колихатися на божому світі, и який- 
небудъ залётний жучокъ навіетить іі одиноку. 
а мене вже не буде! Не стане молодого 
вдальця; буде меньше на світі одного добро
го козака, и дармо вороний кінь стане до
жидать свого пана — панъ білыне не прий- 
де! Иншпй панъ сяде па коня. Закриються, 
думаетъ ти, моі ясні очи, зірве хпжий во
ронъ чубъ зъ моеі буйноі голови, и зіве 
зъ ёго гніздо для своіхъ дітокъ!.. Риданя 
перевали слова Марини.

— Богъ зъ тобою, моя ластівочко! Що 
за чорні думки прийшлись тобі ? Видить Богъ, 
я не думавъ сёго...

— Знаю, ти думавъ , до чого довела 
любовъ наша?..- Що зъ неі вийшло, кромі 
смутку и нещастя?.. Олексію, мій ненаглядниіі 
соколе! Хиба я хотіла сёго? Я несла до те
бе мою чисту любовъ, мое пепорочне серце, 
а принесла смерть!.. Завтра ми умремо, такъ 
возьми сегодня мою чисту любовъ... Послухай, 
шепотомъ продовжала Марина, боязько обзи- 
рэючись: — заразъ буде нічъ, прожиемо іі.
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якъ піколи не жили, а завтра пасміемся зъ лю
дей; вони хотять тратити коханківъ, імъ за 
видна чиста любовъ наша, — нехай тратять 
дружину... Будемо знати, за що умремо!

И Марина сховала палающе лице свок 
на груді Олексія.

— Ну. чого жъ ти ще сумуешгь. мій 
лилий г сказала Марина, зъ легкимъ упрекомъ 
дивлячпсь увъ очи Олексівві:

— Не про себе сумую я: я нагадавь 
Пирятинъ, ною стареньку матіръ: ноже-бути 
вона въ оцю саму нору довідалася відъ Гер- 
цика о моімъ почоті, помолодішала, думаючп 
незабаромъ побачити мене... И, може-бути. 
вона дивиться, тамъ далеко, въ Пирятині. 
на оце саме сонце и просить Бога, щобъ 
сховалось воно скорііпъ за гору, виводпло-бъ 
скорішъ другий день, та щобъ и той минавъ 
чимъ-скорішъ и врнйшовъ-би радосний часъ 
нашого обаченя. И теперъ, коли я, дивлячпсь 
на сонце, прощаюся зъ нимъ, може-бути. 
вона въ замковій церкві передъ образомъ Бо
гоматери стоіть на колінахъ, радішно плаче 
и благодарить Іі... Чи твое серце чуе. добра 
ненечко, що ти не побачишъ більше сина, 
що вінъ. утікаючи, якъ злодій, зъ Пирятина 
не прощававшись зъ тобою, на-віки покинувъ
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тебе, оставляючи безпомощною на старості, п 
завтра умре ганебно?.. Отъ що я думавъ, 
моя мила... А смерти я ие боюсь, за гробомъ 
жизнь вічная!.. Тамъ не плачутъ, не вздп- 
хають...

— Тамъ мп не розлучимося зъ тобою! 
весело сказала Марина: — ми станемо жити 
вкупі вічно, вічно! чп не правда ? Наші ду
ши літатимуть на ясній хмарочці, сядутъ на 
море и поплпвуть зъ филі на филю далеко
далеко, и ніхто імъ не скаже: куда ви ? за
чинъ вп ? Мп будемо вільнішъ птахівъ небе- 
сипхъ. весело злетимо на могилу, де спочп- 
ватимуть наші кості; я розростусь на твоій 
могплі корчемъ калини, пущу корені глибоко 
и обівю ними тебе, паче руками; розкину ві- 
ти широко, щобъ твій прахъ не топтали лю
де , не пекло сонце; темною иічю нагадаю пашу 
тутешню жизнь, наше горе — и тихо заплачу; 
а ледве зійде сонце, втру слези, хай ніхто іхъ не 
бачить, весело зашевелю, засміюсь дрібнпмп ли
сточками н запавшими квіткамп; мелодий козакъ 
зірве віточку моіхъ квітівъ, подарув іхъ своій 
коханці; коханка вплете мою квітку собі 
межи коси — и дужче полюбить козака; я 
вдамъ навіяти, нашептати ій чарі коханя,  

Греб. Чайков. I. и
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я любила на світі... любила тебе, мій чорно- 
брібий козаче, тебе, моя радосте...

— О-го! Які веселенькі! сказавъ вхо- 
лячп Микита.

— А чого жъ намъ сумувати? спитала 
Марина,

— Хиба васъ простили ?
— Ні; але ми тутъ вкупі, й умремо 

вкупі и будемо завсіди вкупі...
Микита похитивъ головою.
— Якъ намъ не радуватись, брате Ми- 

кито! сказавъ Олексій: — попали въ біду, 
а тутъ якъ усі насъ люблять, всі навіщають, 
приходятъ потішатп...

— Гм! Отъ воно що! хитро сказано! 
чистий московський впкрутъ. Па що людямъ 
перешкожатп ? Намъ, я думаю, веселіінъ безъ 
третёго... А те таки досадно , що Олексій по
гано думав о Микиті, а Микита й теперь по- 
обіцявъ сторожкимъ сорокъ михайликівъ вина, 
та меду скільки въ горло влізе, щобъ пусти
ли побачити васъ, пару дурнихъ Олексіівъ... 
Господи прости, що бабу називою музькимъ 
именемъ!.. На Микиту сердяться, а Микита 
цілий день поівъ старихъ, говоривъ зъ по
помъ та зъ письменними людьми, якимъ би по-



119

битомъ и способомъ спасти пана писаря. Богъ 
вамъ судя, братіку!..

— Ну, що жъ вони говорили ? спитаЛа 
Марина.

— Овъ! бистра! цікава ! довела до біди 
доброго козака, та й нс кавться! Що говори
ли? Нічого не говорили. Отъ уже й плакати 
збіраеться!

— Остав ь іі, Микито; гріхъ обижатп 
жінку. Що ? видко, нема надіі ?

— Та я тільки такъ, я знаю іхъ нату
ру; зъ тобою пиша річъ піде. Говорите—то 
вони говорили багато. а толку мало; все 
одно, що зъ сокири кашу варити: хочъ півъ 
дня кипитъ и шумитъ и піниться; здійми зъ о- 
гня кітлпкъ , хлебни ложкою —• чиста вода , 
а соквра сокпрою Й осталась... Поівъ я до 
обіда старихъ характерниківъ, нічого казати, 
етаросвітські люде, сгародавні го.іови, дебелі 
души а до надъ-обідъ піддались — цокотомъ 
лягли; я тоді за радою до одного, до дру
гого: ловчатъ. хочъ бп тобі слово, ні пари 
зъ рота, лежатъ якъ осетрп. Самъ виненъ. 
подумавъ я, передавъ материалу. Після обіда 
зібравъ зъ десятокъ письменнихъ душъ, по
ставивъ передъ ними ціле відро горілкп и 
кажу: ви, братці, народъ розумнпй, не намъ
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дуракамъ пара, ви часто въ письмо дивитесь 
и знаете, що тамъ до чого поставлено и що 
за чимъ руку тягне. дайте раду и помічъ 
въ такімъ ділі; якъ воно буде?..

А буде такъ, якъ Богъ дасть, одві- 
чали вони.

— Розумно сказано! заразъ видно птп- 
цю по полёті, додавъ я.

— О ! ми, брате, жпвемо на сему; відъ 
пасъ всего дізнаешся, отъ тільки вхопимо по 
михайлику.

Винили но два, по три михайлики, а все 
мовчагь, дивлюся * пють вже но десятому. Я 
нагадавъ сердешпихъ характерниківъ , що й 
досі хроплять підъ валомъ, та й кажу: а що 
жъ, панове, яка буде ваша рада ?

— Отъ що я тобі скажу. Микито, за
чавъ одинъ : — а що я скажу. тому такъ и 
бути 5 вся Січъ зиае. що я найрозумнійший 
чоловікъ.

Не знаю, братіку, де віпъ такого ро- 
зуму набрався ? хиба въ шинку у Варки, пе
ребивъ другой : — я не скажу о собі, а Бо
лиголова ёго за поясъ заткне.

— Иди ти зъ своею Белоголовою геть, 
куди и курячий голосъ не заходить; отъ я 
роскажу... сказавъ третій.
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— А щобъ ти кашлявъ черепками, склонъ 
та панськими будинками! закричавъ другий.— 
Та якъ піднялп міжъ собою письмеиві души 
колотпечу, крики, лайку, новъ твоі торговки 
на базарі въ Гстьмашцині, тільки и чути: я! 
я! я! я! Не встигъ оглянуться та розслуха- 
тись, а вопи вже одинъ одного за чуби ; пе- 
ресварилпсь, передрались, новъ когути весною, 
и* иішли до куреня позиватнсь! пропала тіль
ки моя горілка!... А тутъ уже вечеріе; я пі- 
шовъ до панъ-отця. Панъ-отець мене вислу- 
хавъ и каже : діло, брате, важне, не виско- 
чити Олексіеві одъ смерти.

— Нібп то. батьку, ніякъ не можна спа
сти ? спитавъ я.

— Не можна, сказавъ панъ-отець: та- 
кпй закопъ на Січі. Правда, коли найдеться 
жінка, котора захотіла-бъ зъ-підъ топора або 
петлі просто вести провинппка въ церкву и 
повінчатися зъ нимъ, то его просіять; але 
хто схоче зганьбптп себе? та й де візьметься 
на Січі жінка? Люде въ-старипу знарошне 
зробилн такий законъ: знали, що жінці ні зъ- 
відкп взяться. Отъ и все, брате Олексію!... 
Кепсько !

— Кепсько , Мнкито ! Видно така воля



122

божа! А все-гаки тобі спасибі, Богъ тобі за
платить за твое старане.

3',КЪ’ Я ВИЙДУ 33 Олексія, ажъ за- 
кричал» Марика :  я
ДОМЪ, що... 1

— О—ва ! внять свое. Що ти скажешь ? 
ну що . Сама заварила кашу, та хоче и вп- 
хлебтати... Не до поросятъ свині, коли іі смаг 
лить... Мовчала-бъ лучше та Богові молилась... 
Прощавай, Олексію!

— Куда ти?
- Такъ, скучно, брате, хочъ у воду 

кинутись, скучно! цілий день поівъ дурнівъ, 
а самъ ні каплі въ ротъ не бравъ; гульну зъ 
досади...

— Пе йди, Микито . потолкуй зъ нами. 
Зъ вами теперь толкуватп, що воду 

товкти: тільки змучишся; и вамъ веселіще въ 
двоіхъ ; наговоритесь поки е часъ.

— Куди жъ ти ?
Ноіду зъ горя до Варки въ шинокъ!...

— Що жъ тобі за горе?
— Гріхъ питати, брате Олексію! Хиба 

мені не* жаль тебе ? Чортъ васъ знак, за що 
я полюбивъ васъ, самъ не розберу! Ще тебе 
куда не йшло-бъ, ти чоловікъ зъ характеромъ, 
а то и іі полюбивъ... хто-небудь підслухае та
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сміятися стане, а ій-богу полюбивъ! Якби 
вона козакъ, я плюнувъ би на неі, вона смі- 
тв-козакъ, невістюхъ, а на бабу — молодець- 
баба, характерна баба! отъ що!... Якъ нага
даю про васъ, про обоіхъ, моторошно стане, 
ловъ три добі не івъ... Проіцавайте ! Тяжко 
на дуніі; успокоюсь хиба, якъ... якъ похо- 
ваю васъ... Микита махнувъ рукою и вийшовъ.



XIV,
'Іілько Богъ святой знав,
Що Хмельницький думав гадав... 

У в р а і я с ь к а дума.
Зіишовъ ранокъ, та тихий, та яспий, та 

веселий; па сході показалося сонце , а на 
встрічу ему піднялись жаворонки зъ широкого 
степу, узви-лись високо підъ чистее небо, за- 
сиівали звучну привіетну піеню; въ садахъ 
обізвалася зазуля, засвистала иволга; білий 
бусько, дрімавший надъ гніздомъ па даху ха- 
тп, закинувъ па спину голову, и голосно ка- 
латаючи носомъ, пеняво підніеъ іі и спустивъ 
до самого гнізда, буцімъ вітаючи типъ надхо
дячий день, потімъ розпустпвъ своі широкі білі 
крила, піднявъ іхъ въ-гору, паче рукті, и пла
вно відділпвея відъ даху вольними. кругами, 
підіймаючись все вище и вище, за любки позп- 
раючп на землю, на дітокъ своіхъ, що протя
гали до него изъ знізда шиі Бувъ веселъ
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божий миръ, а въ Січі не радішно встрічали 
ясной ранокъ ; смутно. понуро сходився на
родъ на площадь; на площаді прохожувався 
рябнй вузкоокий Татаринъ, въ червоній сороч- 
ці зъ короткими рукавами, въ червоній піапці; 
лице Татарина було блідне, змучене, але жи- 
ласті руки легко обертали, и гралп топоромъ. 
Часомъ Татаринъ хухавъ па ясне, остре ёго 
вістре п пилыю дивився, якъ збігавъ зъ ёго 
легкий туманець, навіяний диханемъ, або осто
рожно смотривъ пальцемъ вістре, при чімъ 
лихий, хвилевий , невловимий усміхъ бистро 
мелькавъ на вузкихъ тісно затисненихъ губахъ 
мусульманина. Козаки нехтуючп відвертались 
відъ Татарина, навіть роздягали и на землю 
кидали жупанп, до которихъ вінъ случайно 
доторкнувся.

Передъ тюрмою вилася й щебетала вчо- 
рашня ластівочка, якъ и вчора хиталася й пи- 
ні тихо одинока травка на даху; въ тюрмі 
Олексій и Марина стояли на колінахъ передъ 
иконою, п мовчки слухалп науку священника. 
Ажъ ось почувся на площаді глухни грімъ 
бубна.

— Пора, діти! коротко сказавъ священ
никъ : — чп вп готові ?

Вязні глянули одно на одного, потімъ на
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образъ, перекрестились, кріпко обіймились, и 
тихо вийшли изъ тюрмп за священникомъ: 
чотире оружні козаки ишли за ними. Кругомъ 
безчувстно гляділи сурові лпця Запорожцівъ: 
иноді жалкуючи покивавъ у товпі чорний чубъ, 
иноді скотилась по сивихъ вусахъ старика 
блискуча слёза ; але дідъ заразъ же пилувавъ 
сказати: „Які овади! хвативъ за ухо , мовъ 
собака, ажъ слези покотились. “

Передъ церквою Покрови, Олексій и Ма
рина впали долі-ниць, молячись зо слезами, 
потому встали, обтерли слези и різько, сміло 
підійшли до помостика, на которімъ стоявъ 
страшний Татаринъ, зъ топоромъ въ рукахъ, 
у червоній сорочці.

— Християнські души ! замічали въ товпі.
— Характерні души! говорили другі.
Площадь була биткомъ набита народомъ: 

нікуди було яблукові упасти, якъ казавъ Ми
кита. Противъ помостика, де бувъ катъ-Та- 
тарипъ, стоявъ на узвишю кошовий, окруже
ний старшинами; въ товпі народу, коло само
го помостика, бувъ Микита. Дивлячнсь на 
Микиту, можна було подумати, що вінъ за- 
для відваги въ такімъ смутнімъ случаю зъ са
мого ранку бувъ пяний. Вінъ стоявъ якось 
дивно, переступаючи зъ ноги на ногу, саме
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якъ школяръ, заставлений чоловіколюбнимъ 
педагогомъ клячати на горосі; ёго очи стра
шно блискали и кліпали, вінъ часами, нахиля- 
ючпсь ДО свого товарища закутаного въ ко
бенякъ, по-табмно шептавъ, голосно кашлявъ 
и саморадий запускавъ руки въ бездонні ке- 
шені своіхъ широкихъ ніароваръ.

Осужені, підіЙшовши до помостика, низь- 
ко поклонилися кошовому II всему народов!. 
Передъ ними була маленька площадка. Въ 
оцю пору Микита значио подививсь па сво
го товарища, закутаного въ кобенякъ, мигнувъ 
ёму вусомъ и наконець товкнувъ ліктемъ підъ 
бікъ; товарищъ стоявъ якъ статуя.

__  Отъ, братці... зачавъ-було Микита, 
та й замовкъ: ёго мовчаливий товарищъ рівнимъ 
крокомъ виступивъ на площадку. поклонивсь 
народов!, знявъ шапку, н спустивъ зъ плечей 
кобенякъ. Народъ зъ жахомъ розступився на 
боки : на площаді стояла жінка.

— Урожай на бабп въ оце літо! замі- 
тивъ хтось въ товпі.

Блідна дріжаща стояла ця жінка, розпу- 
стивши по плечахъ довгі оріхові коси, тихо 
повела очима понадъ площадю и зупинилась 
на Олексіі. Гнетъ щоыі іі спаленіли, очи за- 
блищали, руки витягнулпсь и твердимъ голо-



128

сомъ сказала вона: „Волею або неволею я 
візьму відъ смерти Олексія Поповича; нехай 
на мене спадуть гріхи его, я відповімъ за 
нихъ Богові. Олексію! обіймп мене, жін- 
ку твою.й

- Ото Тетяиа! сказавъ у товпі молодий 
козакъ. — И все утихло.

Въ якійсь урочистій красоті стояла пе
редъ Олексіемъ Тетяпа, пізиавши въ душі всю 
ціну свое! заслуги передъ кохаппмъ чолові- 
комъ; іі очи блестіли . гцокп горілп, повна 
кругла грудь впсоко підіймалась.

Олексій мовчавъ; товпа прптаіла віддихъ.
— Чи хочешъ ти, замість топора, по- 

вінчатпсь зо мною ? спитала Тетяпа; але вже 
голосъ іі дріжавъ, спершня блідность бистро 
згопяла зъ лица румяпець.

Олексій подпвивсь наТетяну, подавъ Ма- 
рині руку — и твердо вступивъ на помостикъ. 
Микита плюнувъ , и махнувъ обоіма руками ; 
Тетяпа хитаючись упала на землю.

— Молодецв ! відказався ! роздалося въ 
товпі: — характерно , чортъ бери ! и погана 
Тетяна хотіла ёго взяти за-мужъ! хотіла зве- 
сги добру душу! геть іі, погапу бабу! гоніть 
іі палицами, коли не хоче прогулятися міжъ 
небомъ и землею...
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И зъ насмішками и тузанами юрба пере
давала зъ рукъ па руки Тетяну. На площа- 
ді вчинився галасъ и говіръ. Вже не видке 
стало Тетяни, а товпа все ще волнувалась 
и тільки замовкла, коли кошовий махнувъ 
булавою.

— Тихо ! роздалося въ товпі; кошовий 
просить слова.

— Військовий писарь Олексій Поповичъ 
нарушивъ закони нашого товариства, сказавъ 
кошовий: — се вамъ відомо.

— Відомо, відомо!
— Старшими військові и рада засудили 

ёго, Олексія, зъ ёго скусителемъ, Мариною, 
позбавити живота, хочъ Олексій и вірно слу
живъ війську, и ні въ які оказіі не вдавався, 
— але законъ велеть.

Народъ мовчавъ.
__  Що жъ ви, панове-товариство, при

стаете ?
__ Нічого діятп, коли законъ велить, по

нуро одвічали козаки.
__  Хорошо, хлопці! знамениті лицарі зъ 

васъ! законъ першъ усёго, а тамъ уже реш- 
та... Зачимъ же ми досі незаконно поступали 
зъ нашимъ військовимъ пйсаремъ ? навіть самъ
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я, каюсь за гріхъ мій, и я поступивъ неза
конно.

— Не знаемо, батьку.
— А. я таки знаю. Чи не слідуе кож- 

дому чоловікові нашего товарнства благоро
дие лпцарське прізвище ?

— Слідуе, слідуе! якъ же безъ сёго?..
— Самі говорите: а яке достойне лпцар

ське прізвище дали вп с₽ому побратиму Олек- 
сіеві Поповичу ?

— Яке?... яке?... звісно яке... Поповичъ.
— Атже жъ зъ оцімъ прізвищемъ при- 

іхавъ вінъ изъ Гетьманщини; та оце й не 
прізвище: або въ насъ мало е поповичівъ, 
а всі вони тптулуються по-лицарськп: . отъ 
передъ нами Лапоть, отъ Чубатий.

— Отъ и я, Максимъ поповичъ зъ Чи- 
гирина. обізвався одинъ козакъ: — а зовутъ 
мене Недоідкомъ, и за те спасибі.

— Тшъ !...
— Не шикайТл, брятці! продовжавъ ко- 

шовий: — не перебивайте хорошоі речи воль
ного козака; козакові вольно говорити розу- 
мні речі. Такъ отъ вамъ и Недоідокъ , от'ь 
Брехунъ, отъ Бродяга, а всі вони суть попо- 
вичі! Та якъ любо імъ носити добрі имена, 
а подпвіться, якъ весело гладить на нихъ сон-
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це, відъ-того, що вони законно живутъ на 
світі.

— Правда, правда.
— Самі знаете, братці, що правда; ви 

пародъ розумннй — а промахнулись, не дали 
имени хороброму козакові; за те мабуть Богъ 
карав ёго и насъ вкупі, віднимаючи въ Січн 
характерного чоловіка.

__  А може й такъ?... сказавъ хтось въ 
товпі.

— Именно такъ, діло ясне! ажъ кри
кнувъ Микита а за нимъ кілька голосівъ.

— За що жъ мп зобидили хрнстиянсь- 
ку душу, продовжавъ кошовий: — не дали 
запорозького имени лицарю-товаришу ? безъ 
имени вівця — баранъ, говорятъ мудрі...

— Баранъ, батьку, баранъ !...
— Якже явиться на той-світъ добрий ко- 

закъ безъ законного прізвпща? Гріхъ намъ 
усімъ, великий гріхъ. I отовились до нападу 
на Крпмъ та й забули законъ исповнити.

__ Виноваті, батьку! що жъ намъ діяти ( 
__  Даймо ёму хоть теперъ добре имя, 

здіймемо гріхъ зъ души.
__ Добре, батьку! добре! ділно сказа

но ! —. Яке жъ ёму имя дати ?...
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— Отъ послухайте, братці, моеі ради. 
Вамъ звісно, що Олексій Поповичъ самъ хо- 
тівъ умерти за наше військо, просивъ, щобъ 
ёго кинули въ море, аби спасти наші чайки, 
а зъ чайками, звісно, и наші голови, — спо- 
відавъ передъ Богомъ,моремъ инами, старшн- 
нами-товаришами, своі гріхи, и вмилостививъ 
Бога своіми молитвами, и тамъ спасъ усі на
ші чайки. Многимъ зъ насъ не стояти-бъ нині на 
площаді и не думати-бъ о Січі и о михайли- 
кахъ, коли-бъ пе застунивъ-було Олексій.

— Ио вікъ не забудемо сёго !,.. голосно 
закричали козаки.

— И хорошо діете. Такъ чп не назвать 
би Олексія Поповича, въ память вибавленя 
чаёкъ, Чайковськимъ ? Якъ ви думаете ?...

— Тп намъ, батьку, голова, ти думаешь 
п мидумаемо: нехай буде Чайковський

Голосне „ураодізвалось на площаді: 
шапки полетіли въ-гору...

— И такъ, продовжавъ кошовий, підни- 
маючп булаву, відъ-чого народні крики ути
хли: — відъ нині білыпъ ніхто не сміе підъ 
карою смерти инакше називати булого Олексія 
Поповича, якъ Олексіемъ Чайковськимъ. Чуе
те, хоробрі лицарі?

— Чуемо, батьку! ніхто не сміе!...
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— Теперъ на прощаню чи не заспівати- 
бъ намъ, братці, Олексіеві Чайковському пі
сню про Олексія Поповича ? Нехай чоловікъ 
у послідній разъ почуе нашъ козацький лицарсь- 
кий напівъ про своі добрі діла для нашего 
війська! Хорошо, братці ?

— Добре, добре! кричали козаки: — 
зачинай, Данило.

И Данило кобзарь чистимъ рівнимъ те
норомъ затягнувъ:

На Чорному-Морі, на білому камні,
Ясненький сокілъ жалобно квилить проквиляе.

Мало-по-малу наоколишні зачинали впа- 
датп въ пісню и підъ конецъ уся площадь 
зілялась въ одинъ звучний, дикий, аде скла- 
дний хоръ. Пісня видимо розжалобила За- 
порожцівъ...

— Жаль доброго козака! сказавъ, бу- 
цімъ самъ собі, кошовпй, коли козаки окон
чили пісню и стояли въ якійсь задумі.

— Жаль, жаль! зо всіхъ сторонъ оді- 
звалось въ народі : — а нічого діятп , коли 
законно...

— Ще, хлопці, я прошу въ васъ одно! 
ради : військовпй писарь Олексій Чайковський 
хоче женитися зъ дочкою лубенського под

греб. Чайков. I. 9



ковника Ивана. Полковникъ Иванъ здурівъ 
на старості, и ставъ-було надумуватись. але 
ёго дочка лучше знак що таке запорозький 
лицарь, покинула вітця и прийшла на Січъ 
просити у товарпства благословліпя!.., Приста
ете вп на оце?..

Козаки зъ дива мовчалй.
— Знаю, братці, продовжавъ кошовий:

— вамъ жаль позбутпся такоі характерно! 
души, якъ Олексій Чайковський, але треба жъ 
ёму заплатити за услугу. Вінъ обіцяеться 
завше помигати намъ на віііпі и дітей своіхъ 
пришли служити па славпе Запороже.

Козаки любили Олексія й уважали за 
особисту храбрость и незломний характеръ, 
а потімъ зъ радостю згодились на ёго 
сватьбу.

— Ото собака нашъ кошовий! кричавъ 
Микита , розмашисто штовхаючи товаришівъ :
— викинувъ штуку!

— Штука! говоривъ пародъ. — и спра
ведливо, и законно, и весело!..

— А на що жъ я привізъ Татарина? 
спитавъ понуро спвий козакъ.

— Щобъ карати Олексія - Поповича 
одвічавъ строго кошовий: найди ёго и прикажи 
карати
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— Да, найди его, Дмитре, кричали до 
старого козаки: -— та нехай его караютъ. 
— Отъ штука! — ій-богу, штука!

— Смерть Олексівві Поповичу а многая- 
літа Олексівві Чайковському! греміла товпа, 
ломаючи помостикъ и торжественно відводячи 
Олексія и Марину въ церкву Покрови.

— Бийте на втіху поганого Татарина !

Помостикъ рухнувъ, и довго ще бу- 
ло видно межи дошками тіло Татарина, 
одягнене въ червону сорочку, коли пародъ 
відійшовъ и окруживъ церкву, въ которій 
вінчали Олексія Чайковськѳго зъ Мариною.

Після вінчаня заразъ випровадили нове 
подружи за ворота Січп: тамъ старшина роз- 
прощалися зъ Чайковськимъ; кошов .й подару- 
вавъ ёму пару добрихъ коней и спорий мі- 
шокъ червонихъ, пораявъ іхати възпмівникъ ста
рого Касяна и тамъ ждати вістей відъ пол
ковника. обіцявся приіхати до нихъ на весілв 
въ Гетьманщину и бути посаженнимъ бать- 
комъ.

Чи траплялось вамъ коли бачити страш- 
ний сонъ? Не то що. буцімъ ви програли 
пулю въ преферанса, або васъ очернивъ по
братимъ, або гарне личенько, давши вамъ ело-
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во до танца, відцуралось и пішло въ танецъ 
зъ мягкими оксамитними вусиками, а ви для 
ѴІ8-а-ѴІ8 зъ-півъ годипи гуляли по салі 
зъ якимось привидінемъ; або що ви буцімъ- 
то въ театрі, де граютъ нестерпевну москов- 
еьку неліпицю... Правда, це страшні видіня, 
незносні сип — але я не о такімъ говорю : 
ні, чи траплялось вамъ коли бачпти сонъ 
тяжкий, сокрушущий, убиваючий вашого духа 
въ самій его истоті, стискаючпй ваше се це, 
відкриваючий передъ вами саму розпачъ и 
безнадійность Чи досвідчилп ви радость за 
пробуженемъ зъ такою сну?.. Правда, що ся 
радость не мае нічого спільного зъ иишпми 
нашими радощами? Передъ нею блідні и без- 
цвітні, якъ горящі свічки передъ сонцемъ, 
всі лучші хвилі, що вкрашають жизнь вашу: 
и перші еполети, и гармоничне „люблю11, що 
вамъ колись сказала дуже-едукована панна, то- 
му-що ій дуже хотілось сказати кому-небудь це 
слово, и устискъ руки відъ вашого начальника, 
и запрошене на обідъ до знатнёі особи, и 
всі инші блага землі,■' ноТорі въ свою пору 
сильно заставляли дріжатп ваше серце — чи 
не правда?

Коли ви можете увобразити собі цю во- 
схптущу, ясну, супокійну радость, це вело-
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кійнюще знане, що минувшее—мрія, маркий 
сонъ; тоді ни приблизющо зрозуміете станъ 
Олексія и Марини — я не берусь ёго опису- 
вати. в минути въ житю, е чувства, е думки, 
которі ніякъ описати, хочъ вопи доступні 
майже всякому. Хто зъ пасъ не понимав впо- 
вні красотп и величия сонця. а хто изъ про- 
славленихъ малярівъ вообразивъ ёго, хотя 
многі ёго малювали, мялюють и малювати 
будутъ?




